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 بسم هللا الرمحن الرحمي 

امحلد هلل رب العاملني ، وبه نس تعني ، عىل آأمور ادلنياوادلين ، 

والصالة والسالم عىل آأرشف املرسلني ، س يدان محمد وعىل آ هل 

 وحصبه آأمجعني . 

آأما بعد : لطاملا تشوقت وعزمت عىل زايرة حرضموت  

والرتدد عىل مواطن الآابء واجلدود س نوات وس نوات ولكن مل 

ذه الس نة املميونة ، وملا آأين آأجعبت هبا يقدر هللا ذكل ا ال يف ه

واراتح ابيل حاولت آأن آأكتب رحليت لذلكرى والتسلية ، ولكين 

ة واال نشاء ، ولكن رغبيت ترددت يف كتابهتا لقصور ابعي يف الكتاب

كرام يف التدو  ين والكتابة عزمت عىل تدوين ماشاهدته ورآأيته من ا 

اطلع عىل هذه وحسن اس تقبال ومعران ، ذلا آأطلب من لك من 

الرحةل ورآأى فهيا من اخللل يف تركيب اللكامت وامجلل آأوركة يف 

الألفاظ واملعاين آأن يعذرين  لأن من مثيل الحيق هل آأن يتجرآأ عىل 

مثل هذا ، ولكن كام آأسلفت رغبيت جشعتين يف تدويهنا لذلكرى 

آثر الآابء واجلدود يف  والتسلية ، ومسيهتا ) قرة الأعيان بزايرة مآ

لهيا وجيمعنا الأ  وطان ( فآأسال هللا العيل القدير آأن يكرمنا ابلعودة ا 

نه عىل مايشاء قدير، بآأهلها ، وآأن يعيد اللقاء معهم مرات وكرات  ا 

 وابال جابة جدير . 

 ه9/7/1419آأمحد بن معر العطاس . 
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 بسم هللا الرمحن الرحمي 

وربط الأس باب   اذلق ق د اكرر تت يف آأوقا اا ،امحلد هلل

مبسببا اا ، حنمده س بحانه وتعاىل عىل ما هيآأ لنا من الأس باب ، 

آثر الآابء  ومن علينا بهنوض اهلمة لزايرة بالد الأحباب ، وزايرة مآ

واجلدود ، والرشب من م اه تكل العدود . والصالة والسالم عىل 

ليه منسوب .   اكربيب احملبوب ، وعىل آ هل وحصبه ومن ا 

عيل وتكرم بآأن قوى يف العزم فقد من هللا آأما بعد :  

وآأهنض اهلمة لزايرة البالد ، وقد كنت آأتعزم لزاير اا منذ آأكرث من 

آأربعة س نوات ولكن للك آأجل كتاب ، فامحلد هلل امحلد هلل امحلد 

ه ومعرق 1377هلل . وقد  تن سفرق مهنا يف شهر القعدة عام 

لهيا يف  آنذاك مخسة عرشس نة تقريبا ، وعدت ا  ه 1385حمرم عام آ

عت ا ىل هذه مل ختلف يش من اذلكرايت ، ورجو تنت عوديت 

آذن هللا يل 1386السعودية مرة اثنية يف حمرم  ه ومهنا حىت آ

لهيا مرة اثنية يف شهر جامدق الأوىل عام  ه بعد 1419ابلعودة ا 

ة وثالثني س نة يف املهجر ، و تن لكي شوق لها ، عميض قرابة آأرب

تخوف من التسويف والتآأخري حىت يرس هللا فامحلدهلل ، وكنت م 

آثر الآابء  واجلدود ، واال جامتع ابلأهل يل ذكل ؛ آأوال بزايرة مآ

واال خوان ، ويف مقدمهتم س يدق وحبييب وروح رسق وطبييب ، 
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آأيخ ش يخ بن س يدق الوادل معر وآأوالده وآأبناء معوميت . فامحلد 

 هلل اذلق هيآأ لنا آأس باب اللقاء ، شعرا : 

 يظنان لك الظن آأال تالق ا  وقد جيمع هللا الش تيتني بعد ما  

وقد من هللا عيل وهل امحلد والشكر قبل ذكل بزايرة جاوه  

آثر اجلد آأمحد ومشاهدة املاكن اذلق 1403يف عام  ه وزايرة مآ

وجد ف ه س يدق الوادل معر رمحه هللا ، ح ث آأنين حال ما 

ل يل : هذا املاكن وصلت وسلمت عىل الوادل عيل بن آأمحد قا

وزايرة آأهلنا اذلق وجد ف ه وادلك ، فرمحهم هللا رمحة الأبرار . 

واخواننا آ ل طالب ذرية اكربيب عبدهللا بن طالب ، وحضور 

اكرول اذلق يعقد يف منتصف شهر شعبان من لك س نة ، وذكل 

يف ح اة س يدق الوادل عيل بن آأمحد والأخ املرحوم علوق بن 

واجمتعنا ابخواننا وآأهلنا آ ل طالب املقميني س يدق الوادل معر ، 

 ببالكنقان . 

لهيا مرة اثنية يف ربيع الأول عام   ه و تنت 1407وعدت ا 

مناس بة املودل اذلق يعقد يف اخلامس عرش من شهر ربيع الأول 

من لك س نة يف مزنل س يدق اجلد آأمحد وخليفته س يدق الوادل 

عيل بن آأمحد ، حفمدان هللا اذلق هيآأ لنا آأس باب الزايرة والرتدد 

آثر الآابء واجلدود .   عىل مآ
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لتنا ا ىل حرضموت موطن الآابء واجلدود من وهذه رح  

ليه ساملني غامنني  حني مغادرتنا مزنلنا ابلأحساء حىت عودتنا ا 

ن شاء هللا .   ظافرين خبريات ادلنيا وادلين ا 

يف الساعة الثامنة والنصف من مساء الأربعاء  

ه توهجنا من الأحساء ا ىل اخلرب ح ث  تن عشاان 4/5/1419

ن بن عبدهللا بن عيل مبناس بة زواج الودل عند الودل املبارك حس

محمد بن حسني بن عبدهللا بن عيل ، وقد مت تقدمي العزومة ا ىل 

اال جامتع ليةل امخليس بدال من ليةل امجلعة وذكل بغرض حضوران و 

ابلأهل واال خوان ، جفزاه هللا خري . وقد  تنت السهرة لطيفة جدا 

ضور مقدم اذلكر ح ث اجمتعنا ووادعنامه ، و تن من مجةل اكر

الوادل عبدهللا بن عيل بن محمد وآأوالده حسن وحسني وآأوالدمه ، 

والعم عبدهللا بن آأمحد بن هادون ، والأخ محمد بن عيل بن هادون 

 ومجموعة كبرية من اال خوان . 

ويف الساعة الثانية عرش توهجت من عندمه ا ىل مزنل  

ماكملة  الودل حسن بن عبدهللا الهادق ح ث كنت يف انتظار

تلفونية من جاوه من الأخ آأمحد بن عيل ، وفعال يف متام الساعة 

الواحدة والنصف بعد منتصف الليل اتصل ف نا الأخ آأمحد بن 

 وآأخربانمه بسفران ا ىل حرضموت وطلبنا ادلعاء مهنم . عيل 
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ويف الساعة السادسة من صباح امخليس توهجت ا ىل  

ابعة ووصلنا جده يف مطار الظهران ، وآأقلعت الطائرة يف الس

التاسعة ، و تن يف اس تقبالنا الودل املبارك حسني ابن الصنو 

عبدالرمحن بن محمد وانتقلنا معه ا ىل املطار اخلاريج . ويف املطار 

اخلاريج قابلنا البنت زينه بنت املرحوم محمد بن معر مسافرين ا ىل 

مرص لوجود زوهجا الس يد آأمحد بن صاحل بن حسني هناك 

، وجلس نا معهم حىت حان موعد ادلخول ا ىل الصاةل للعالج 

للسفر ح ث  تن موعد سفران من جده ا ىل سيئون  ااس تعداد

الساعة الواحدة والربع ، ولكن للأسف حصل تآأخري يف موعد 

ال اال قالع  لوجود خلل يف الطائرة ومل نمتكن من السفر من جده ا 

 جد به آأنوار يف الساعة السادسة مساء ، ومبا آأن مطار سيئون التو 

والتس تطيع الطائرة الهبوط اجتهت الطائرة ا ىل صنعاء وبتنا يف 

صنعاء ، ويف صباح امجلعة توهجنا من صنعاء ا ىل عدن ومن مث 

سيئون ، وكنا قلقني عىل اخواننا وآأوالدان املنتظرين يف سيئون 

والهجرين لتاخريان علهيم ح ث  تن املتوقع وصولنا ا ىل سيئون يف 

عرص امخليس ووصولنا الهجرين يف حدود الساعة الثالثة من 

مساء امجلعة ، ولكن تآأخر سفران من جده سبب يف  8 – 7.50

تآأخري وصولنا ا ىل الهجرين ، وعىل ماق ل : جترق الرايح 

مباالتش هتيي السفن ، وصلنا سيئون يف الثامنة والنصف من صباح 
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ة ، و تن امجلعة وآأهنينا ا جراءات امجلارك والسفر يف حدود العارش 

يف اس تقبالنا يف مطار سيئون الأوالد املباركني معر بن عبدالرمحن 

بن محمد وآأخ ه عبدهللا ، وآأمحد وحسني وعلوق وعيل آأبناء الودل 

عبدهللا بن ش يخ ، والس يد آأمحد بن عبدهللا بن آأمحد بن هادون 

 وآأخ ه حسني . 

توهجنا من سيئون يف اكرادية عرش من ظهر يوم امجلعة ،  

، آأوصلتنا لنا الهجرين يف الواحدة والنصف بعد صالة امجلعة ووص 

لىى الهجرين  تن يف  الس يارة ا ىل داخل الهجرين ، عند وصولنا ا 

اس تقبالنا الأخ ش يخ بن معر والودل عبدهللا بن ش يخ وآأوالده ، 

والأخ عبدالرمحن بن محمد وآأوالده ، والأخ عبدهللا بن علوق بن 

سا ا ىل مسجد اجلامع وصلينا ركعتني هامش وآأوالده ، وتوهجنا رآأ 

 محدا وشكرا هلل عىل سالمة الوصول وصلينا الظهر .

ومع قدومنا حصلت اال شارة وكامل البشارة وذكل بزنول  

املطر والرتح ب الرابين ، واجتهنا ا ىل مزنل الأخ ش يخ بن معر 

قابلوان آأهل البيت واجلريان واملطر تصب ، وما آأن وصلنا حىت 

آثر الأجداد ، ابلزغ اريد ، وذرفت ادلموع ابلفرحة والوصول ا ىل مآ

ولسان اكرال يمتثل بآأبيات اكربيب جعفر بن محمد العطاس اليت 

 يقول فهيا شعرا : 
ىل اكري اذلق قر انظرق  بلق اء آأهيل طاب قليب وخاطرق   وصلت ا 



آثر الآابء واجلدود يف الأوطان     قرة الأعيان بزايرة مآ

10 

 

ينايس برس وظاهـــرق  وزاد رسورق وارتيايح وراحيت  وآأنيس وا 

وما آأن مكثنا دقائق ا ال واملاكن مالن ابلزوار واملرحبني 

ابلقدوم ؛ من الأهل واجلريان من آ ل عف ف وآ ل حساق ، 

بسالمة الوصول يتوافدون فرادا وآأحرضوا الغداء واملهنئني 

وآأزواجا ا ىل صالة املغرب ، وصلينا املغرب يف البيت ، وبعد 

طلب من  الصالة ومالحظة التعب علينا من قبل الأخ ش يخ

آخذ قسط من الراحة ، لكنين  آأهل البيت ا حضار العشاء كرىت آ

منعهتم من ذكل كرني حضور الأوالد من املسجد بعد صالة 

 العشاء . 

وبعد آأن حرضوا تعشينا ورشبنا الشايه طلبت مهنم 

ا حضار الهاجر واملراويس ال ح اء الليةل ابلسمر ، و تنت اجللسة 

عبدهللا بن ش يخ والبنت فاطمه  تضم آأهل البيت فقط آأوالد الودل

وآأوالدمه و تنت ليةل ممتعة ، حىت آأن اجلريان صباح اليوم الثاين 

اس تغربوا من السهرة الصاخبة ورضب الطبول اترة ابلطريان واترة 

 ابلهاجر واملراويس .  

ويف صباح اليوم الثاين مكثنا يف البيت ح ث آأن الأخ 

، وبعد صالة الظهر  ش يخ مرتبة عزومة ودعوة مبناس بة قدومنا

ويف الواحدة تقريبا حرضوا املدعوين من الأهل واملعارف وآأعيان 

الهجرين ويف مقدمهتم اكربيب الربكة الوادل علوق بن محمد بن 
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مام وخطيب جامع الهجرين ،  عبدهللا الاكف ) التب قول ( ا 

والس يد الأديب عبدهللا بن حسن بن آأمحد الاكف القايض ) 

نكحة ( وابتدآأوا بقراءة مودل رشف الأانم ابلطريقة املتويل عقود الأ 

آابهئم ابلطريان ، وحرضوا من حريضة  الهجرين ة واليت ورثوها عن آ

الس يد الأديب ودلان غازق بن محمد بت صاحل ، والس يد 

عبدالقادر بن عبدهللا بن هادون مع زوجة ابنه عبدالرمحن بنت 

يل بن آأمحد بن الودل عبدهللا بن ش يخ ، والس يد عبدهللا بن ع

نهتاء من املودل قدمت املوائد  هادون وعائلته من املشهد ، وبعد اال 

مش متةل عىل السمن والسمني والرز والرب وامخلري والفواكه اليت مل 

 تكن تعرف يف الهجرين سابقا . 

نهتاء من الغداء وحان وقت صالة العرص قاموا  وبعد اال 

الد . ويف العرص الضيوف ومكثنا مع الأخ ش يخ وبعض من الأو

توهجنا لزايرة دار اكربيب عيل بن حسن املعروفة قدميا ) ابلفاضةل 

هبا الفاحتة ويس ا ىل روح صاحب اكررضة واملقام ، ( وقرآأان

ومن واس تحرضان روح اكربيب عيل ودعوان لأنفس نا وآأحبابنا 

آأوصاان ابدلعاء واس توصاان ، وشاهدان العامرة اليت متت فهيا دورين 

العجيب . وادلار مطةل عىل خنل ومال الهجرين ، والسطوح 

وشاهدان الفرش والكتب اليت هبا ، جفزاء هللا اكربيب عبدالرمحن 

بن آأمحد الاكف ومتع هللا حبياته اذلق قام واجهتد يف عامرة ادلار 
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املذكورة بعد آأن اندرست معاملها ، وقد  تن جتديد عامر اا بواسطة 

هللا حبياته . وآألف كتااب خاصا هبا  اكربيب عبدالرمحن املذكور متع

سامه ) القهوة البن ة الهجرانية  يف ذكر اترخي عامرة الغرفة االعطاس ية 

( ، ننقل منه هنا الأس باب وادلوافع واال شارات اليت حصلت 

للحبيب عبدالرمحن املذكور لتجديد عامرة ادلار املذكورة تمينا وترب ت 

 وعرفاان هل ابمجليل . 

ه سقط 1399قال متع هللا حبياته : وملا  تن آأول عام 

جدار الطاق الرشيق لغرفة اكربيب عيل بن حسن العطاس 

ليه آأحد  آنفا ، ومل يلتفت ا  ، وذكل بسبب آأن آأغلب املذكورة آ

ن وآأكرثمه ببندر جده احملروسة ، وكذا صعوبة البناء الناس مسافري

رض قريب عرشة يف اجلبل ، لأن حمل آأرضية الطاق مرتفع عن الأ 

قصور ، آأق طبقات ، ومجيع ماحيتاجونه منقول ، وضاع آأكرث 

ه فرآأيت 1404الساقطة ادلويةل ، مفررت به عام  انطني اجلدار 

؛ بل خياف عليه الضياع لكرثة اجلهة الرشق ة من الطاق آأنه راح 

البطالني ، كام قد راحت البقعة اليت جتاهه ا ىل قبهل ويه حنو آأربع 

قليل بني آأمالك املشاخي آ ل الصالب وبني آ ل ابزقامه مطري آأوآأقل 

، فعند ماابعوا آ ل ابزقامه بيهتم جاء املشرتق وخرب ادلار وبناها 

من جديد وآأدخل تكل الربحة يف بنائه حىت مل تكد ترى غرفة 

اكربيب عيل بن حسن من البناء اجلديد . و تنت الرقعة املغصوبة 
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ومل يزجرمه زاجر الصغار ،  تاكد تسع ثالث آأوآأربع من الس يارات

والذكرمه ذاكر ، خففت عىل ساحة الغرفة آأن تروح كام راحت 

اليت جتاهها ا ىل قبةل . وملا رآأيت ذكل وسافرت ا ىل آأرض اكررمني 

عزمت عىل عامر اا لننال بركهتا وبركة ساكهنا اكربيب عيل بن 

حسن العطاس ؛ ولكن ليس عندق مايسع ذكل ، فعند ذكل 

من آأوالد اكربيب عيل بن حسن من آ ل طالب آأنه آأخربين بعض 

آين مع اكربيب عيل بن حسن يف موقف اكرج عام  ه 1406رآ

س نة ست وآأربعامئة بعد الألف جهرية ، مفن هنا قوق عزيم 

ونويت عىل عامرة الغرفة املذكورة ، فآأخذت اال ذن من اكربائب آ ل 

بن العطاس منصب املشهد عيل بن عبدهللا بن سامل بن عبدهللا 

هادون العطاس وعيال صاحل بن عبدهللا بن حسني بن حسن 

وابن معهم عبدهللا بن حسن بن عبدهللا بن حسني آأهل الرمهل ، 

وآأمحد بن معر بن آأمحد بن عبدهللا بن طالب ؛ هؤالء آأهل 

الهجرين املتغربني ، وآأبناء آأخ ه محمد بن ش يخ بن معر بن آأمحد ، 

بن معر بن هادون العطاس وآأوالد املنصب الأول آأمحد بن حسني 

، ورسان عىل آأوالد اكربيب عيل بن حسن نطلب الرخصة يف بناء 

الغرفة املذكورة ، ولكهم وامحلد هلل وافقوا وفرحوا ، فعند ذكل 

طلبت فتح ابب املعونة من هللا فساعدوان جامعة مبا يرسه هللا من 

 ، آأق الشلنقات ، فارسلنا ذكل ا ىل عند الش يخ املوفقادلرامه 
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سامل بن معر بن آأيب بكر ابفضل ا ىل سيئون وقلت هل آأن هذه 

حتت آأمر الأخ ش يخ بن معر بن آأمحد العطاس ، وآأمران الأخ 

ش يخ بن معر آأن ينظر لها معمل لبناهئا ويقاطعه علهيا عىل قرص ، 

آأق طبقة وحنو ثالثة آأذرع آأوآأربعة لسرت سطحها ، ويلقي عامد 

قال لها قصب ، جفزاه هللا عنا سقفها من حديد من املواسري اليت ي

وعن جده عيل بن حسن خري اجلزاء ، فقام واعتىن فهيا وقاطع 

 املعمل املبارك آأمحد عسكول عىل ذكل . 

وملا  تن فاحتة شهر هللا احملرم حمرم املعروف عند العامة 

ه وهذا التارخي كتبناه لأويل 1414ور انهتي  من بناهئا س نة شبعا

ا جاءين اخلرب بآأهنم يبنون يف الغرفة رسرت الألباب من بعدان ، ومل

 كثريا وآأنشآأت هذه الأبيات الركيكة . 

 بسم هللا الرمحن الرحمي
 به للضجرــ مبا يرس اخلواطر مذه   برشى لنا جاتنا الأخبار من آأم الهجر
 بنيت غرفة حبيبك ابكرىص واملدر  عسكول يسمل محد آأبرش بن ل الظفر

 ربــــلهيا صـعطفه ملن قام ابلنية ع  ادلرر قل ايعيل بن حسن عطاس حبر
 ا آأال غررـــــــــآأايم ساكن هبا آأايهم  هو هيجنا يل هدرغرفة عيل بن حسن 

 حىت بلغت الهناية وزدت ايبومعر  وطاب فهيا السكن صايف واليش كدر
 رـوقمي ابلليل راغب ماجييك الضج  وكنت داعي هبا موالك وقت السحر

آمنه من لك رش  معارف قبل خلق الصورومك لمك من   ومن دخل حبرمك آ
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ــ ومك لمك من مزااي فضل   زاخر دوب ما قد قرصذا حبر ف اض   ها مش هترــ
 ملارآأت نور وهجك ابلعشا والبكر  واخرضت الأرض مره ذبرها ابلشجر

 وق ل فهيا آألف واصل قلت فهيا كرث  عليش خترج وتعزم مهنا ابلسفر
 خرـــــوآأمحد البحر ابلوعار به يفت  يف حرضموت اش هتر مثل العمودق اذلق

 لوال اخللف منك ابيق ابرضها اس تقر  وآأم الهجر دوب تبيك عا فراقك زمر

 رــومه خليفتك فهيا خص آأبنا مع  رــمن آ ل طالب عيل مه النجوم الزه

وآ ل محد محمد الشهيد 

 رــــــــالأب

 وعلمهم فقه صايف حافظني السري 

 رـــوعبدرمحن فكر طال فهيا الفك  تربــــ يوم ماحد للقضا مع  قضا اا

 ربــــن عـولعاد زائر لها يذكر هبا م  الاكف شاف الزوااي خاويه حتتقر
آاثر مجهل يف املدن والوب  نا ابليرســـــ وهللا يعود صفا آأوطان   رــوخربت آ

 من غرش يه صاف هــ  بن قد قام هلل  عطفه عىل الاكف قل حمفوظ من لك رش

 رــوالغرفة اليل ابتنت اترخيها قد حض  رصــوهو ودلمك والتنساه ملح الب

 فرــــده آأال ضــمبحرم اخلري يل مابع  قرون آأربع عرش وآأعوام آأربع عرش
 يطول معره ويعمر مثل ماقد معر  ربــوهللا حيفظ لنا املنصب عيل يف الك

 رـــقابل نورها ابجمل ودل معر شهم  وش يخ رتب هبا املودل لصفوة مرض
 الفجر نوره ظهرهو مسقط الراس قبل   يف الثامنة من ربيع آأول ظهر واش هتر

 وتسمع الطبل من صيلع ورهوة صور  جاءت به آأخبار مرويه ومك من آأثر

ن كنت دارق جات منه زمر  والقو هو واخلبيه بل وحوطة معر  وم خ ا 
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 يف اخلري نيه صاكره يف الفطررغبه   نسل العف ف املكرم مامهنم ا ال حرض
 ماطاف ابلبيت طائف واس تمل للحجر  والفني صلوا عىل الشافع لنا من مرض

آن   عدد حروفه مع الأرسار يل يف السور  آأوبه هجــــروماقرآأ قارق القرآ

******* 

انهتت القصيدة اليت من نوعها فريدة ، جفزا هللا قائلها 

ومنش هيا س يدق اكربيب عبدالرمحن بن آأمحد الاكف ومتع هللا 

آمني .   حبياته وتقبل منه آ

وبعد جتوالنا يف ادلار املذكورة وحان وقت آأذان املغرب 

مام يف  اجتهنا ا ىل مسجد اخلربة لأداء صالة املغرب وتقدمت هبم ا 

منا تقديرا من آأيخ وحبييب ش يخ وابنه الصالة ولست  آأهال ذلكل ا 

عبدهللا اذلق هو اال مام الراتب للمسجد وافقهتم عىل ذكل بعد 

كراح شديد مهنم ، وبعد الصالة شاهدان حلقات ادلروس اليت  ا 

آن جفزامه هللا خري  تقام يف املسجد للأوالد يف الفقه والنحو والقرآ

 وابرك هللا يف مساعهيم وخطوا ام . 

عد صالة العشاء عدان ا ىل مزنل الأخ ش يخ بن معر مع ب

ويف مقدمهتم الأخ  ءبعض اال خوان والأقارب لتناول العشا

عبدالرمحن وآأوالده والس يد عبدهللا بن علوق بن هامش وآأوالده ، 

والس يد عبدهللا بن حسن بن آأمحد الاكف ومجموعة من آ ل عف ف 

مسرة لكها انبساط وانرشاح اترة هللا وآ ل  تف وحصلت ماشاء 
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مواخذ ابلطريان واترة نشائد واترة رشح ابلهاحر واملراويس واترة 

سامع من قصائد اجلد علوق ، و تنت عىل ماسامها الأخ الوج ه 

والنساء يف  لرجال ،بن محمد ) صفطة هلل ( هذا عند اعبدالرمحن 

 عرس .  ادلور الثاين كذكل عندمه الهاجر ينقح وكأن اجلور ف ه

وبعد منتصف السمر اس تدعوان النساء ومه بناتنا مجةل 

من البنات الصغار والنساء الكبار واشرتحنا وزفنا ابكرجاج ل عىل 

الهاجر واملراويس عىل آأصوات الزفني والنعيش وآأدخلنا علهيم 

الرسور ، وآأحتفوان ابكربور ، وآأعدان ذكرايت ما قبل آأربعني س نة 

وزفنن ونعشن حىت آأن الأخ ش يخ  ، وقامن البنات واشرتحن

يقول آأنه من مدة طويةل مل يشاهد البنات وهن يزفنن آأوينعشن ، 

وامحلدهلل . من شل رشح ابدعي هل برشح الصدور . وبعد آأن 

اشرتحنا معهم ورشحوا صدوران عدان ا ىل عند الرجال مرة اثنية 

 وآأمكلنا مسران عىل الهاجر واملراويس ولك رسى ا ىل بيته . 

يوم الأحد تواعدان مع امجلاعة واال خوان واحملبني  صباح

لزايرة الرتبة ومن هبا ، ويف الساعة السابعة من صباح الأحد 

توهجنا من البيت حصبة الأخ ش يخ وابنه عبدهللا وآأوالده املباركني 

قاصدين الرتبة ، واجتهنا رآأسا ا ىل مقدم الرتبة الش يخ آأمحد بن 

بدهللا بن حسن بن آأمحد الاكف سعيد ابلوعار ووجدان هبا الأخ ع 

لهيا ،  والس يد عبدهللا بن علوق بن هامش وآأوالده قد س بقوان ا 
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ابلسالم وقراءة الأبيات املشهورة عند زايرة قبور وافتتحنا الزايرة 

الأولياء والصاكرني ويه : سالم هللا ايساده ، من الرمحن يغشامك 

ن نردد بعده ، ، وقام بقراء اا الودل الأديب عبدهللا بن ش يخ وحن

حدى عرش من قل هو هللا آأحد واملعوذتني  وبعدها قرآأان يس وا 

ووهبناها للش يخ ومن يف تربته ، وتوهجنا من عنده لزايرة املشاخي 

آ ل عف ف اجملاورين وبعدها ا ىل سوق اذليب وزايرة قبور من هبا 

من آأهلنا آ ل  تف وزايرة قرب اجلد عبدهللا بن حسن بن سامل 

ىل قبور آ ل عف ف وزايرة اكربابة فاطمة وآأهلها مسمل والوادل ة ، وا 

، ومن مث الوادل معر واجلد عبدهللا بن طالب والعم محمد بن آأمحد 

ودران علهيم واحدا واحدا ، ورتبنا هلم الفواحت ، و تن املزور بنا 

الس يد البق ة عبدهللا بن حسن بن آأمحد بن حسن القايض ابن 

ن عبدهللا بن حسن الاكف البنت نور بنت املرحوم حسني ب

 زوج الكرمية املرحومة شفاء .

وبعد انهتاء الزايرة عدان ا ىل البدل وزران الش يخ الصايف  

ور مقعد يف البيت وفرح كواجلار الوايف محمد ابمزامح ح ث آأن املذ

نع شديد رتب لنا الفاحتة بنا وطلبنا منه ادلعاء والفاحتة وبعد مت 

اان عند الأخ الصنو عبدالرمحن بن وودعناه . وبعد الظهر  تن غد

مجموعة كبرية من الأهل واال خوان آ ل   هللامحمد ومجع فهيا ماشاء

وابتدآأوا بقراءة مودل العزب ،  تف وآ ل شعيب وآ ل عف ف 
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وطلب مين الأخ عبدهللا بن حسن آأن آأقوم بشل املواخذ فآأجبته 

عىل طلبه ، و تنت املواخذ لكها للحبيب عيل واجلد علوق 

 ان الواحد تلو الثاين ابملشالت العطاس ية .ابلطري 

نهتاء من املودل آألقا الودل الأريب والس يد الأديب   وبعد اال 

معر بن عبدالرمحن بن محمد قصيدة ترح بية مبناس بة قدومنا 

آأنشدها اكرادق املطرب الس يد عبدهللا بن حسن الاكف وهذا 

 مقدمهتا : 

بن معر بن هذه آأبيات للرتح ب بقدوم س يدق العم آأمحد 

جامدق  6طالب العطاس عند قدومه لزايرة الهجرين يوم امجلعة 

 عام :  34ه بعد غيبة طويةل قرابة 1419الأوىل عام 

 ـا  زائر الأسالفــــالف ح ا مبن ج  رينـــعدد مسريك من ادلمام ا ىل الهج

 و رافــــح اوسهال عداد الربق يل ه  نيــوعد طش املطر  ذق هو من املزن

 ادة  الأرشافــجئته وجااخلريايبن الس  نيــــة ينقيض ذا البــمن بعد فرقة طويل

 اليق  صافــوتقر منا اخلواطر يف ت  نيــــوصل اكربايب ا ىل احملبوب قرة ع

ىل آأم الهجر يه موطن الأسالف  نـكذاك مشهد عيل يل ف ه مك من زي  ح ا ا 

ىل   رينـــوشل عزمك ا ىل الغنا يزول الـ  تافــ ل ــــ حريضة وسدبه عادها  ت وا 

 ال هللا مك  آأوصافـــــــفهيا وفهيا رج  وينـــــتتىل سريمه عىل آأوصافهم حيـ

 دم مع احملضار والسـقافــــــفهيا املق  نيــوالعيدروس الغضنفرحاوق الوصف

ــ واذكرآأبوبكريف ع    نيالعــــ ـــرخ ل اللقا  ازم الأعداء يق  نات فهيا صافـــ
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 وادق الأرشاف اـــــومك ويل يف خباي  نـــمن جاه قاصد بن ة ينقيض هل ديـ

 افــوينال لك املطالب يف هنا والط  ه قسمنيـــريات لــــيعود ظافر من اخل

 افــــآأهال وسهال عدد من قاف ملاق  وهما  يسـرينـــــــآأجشارها واملدر وجن

 فرحوا بك الأهل واال خوان والأالف  دينــذكروا زمن قد مىض  وآأايم قد ع

 وكل مدد من مجيع  الأهل  والأسالف  نـــــــخدمهتم ابجيازونك جـزامه زي

 افــــــماحيرصه ومه وامه آأوبقوةل خ  نيـــــلكن ذا صدق واقع هل دالئل  ج
 روافــذا حسن ظين وفضل هللا واف  يعطي ويشفي ومن جا حصل القصدين

 افـــــهذه لكاميت للرتح ب فهيا زح  نــــيشوفه زي وفضلمك يسرت الناقص

ايان انهتت القصيدة ، آأسعدهللا آأايم ه وابرك يف آأوقاته وا 

آمني نهتاء من القاء  آ ، جفزاه هللا خري اجلزاء وابرك ف ه . وبعد اال 

القصيدة توالوا اال خوان املوجودين ابلنشائد يتسابقون ويتنافسون 

سون ح ث آأهنا ساعات روحانية ؛ ويف ذكل فليتنافس املتناف 

وحمضورة ، ولكها يف ذكر السلف ، آأنشد الودل الأديب والس يد 

عبدهللا بن معر الأريب عبدهللا بن ش يخ قصيدة للحبيب 

الشاطرق واليت مطلعها : ايليةل النور مك فهيا ، نلنا مطاليب علوية 

، فهيا اتصلنا بآأهلينا آأهل العلوم الدلنية ، وحق هذا اال تصال 

ح ث آأن اجللسة وابلأحص جلساتنا لكها فهيا اتصال بآأهلينا ، نسآأل 

وينفعنا برسمه ، وآأن جيعلهم معنا حارضن هللا آأن ميدان مبددمه 

 وحنن بذكرمه مس تآأنسني ، الزلت مرسور ايقليب بذكر السلف . 
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بعدها آأنشد الس يد علوق بن عيل بن سامل بن شعيب  

قصيدة من نظم وادله اكربيب عيل بن سامل فهيا النصاحئ والغزل 

ولك آأخذمهنا ما آأخذ ، وهنا نثبت القصيدة املذكورة ترب ت وتيامنا 

وعرفاان ابمجليل لقائلها ومنش هيا اكربيب عيل بن سامل ملا لنا معه من 

مين عليه ابلعاف ة ، وهذه القصيدة  نسب وصهارة ، نسآأل هللا آأن

 املذكورة : 

ــ امحلد هلل عد حب الـ   رد رب العاملـنيــــــس بحانه الف  مثرــ ـــ

ذا بغيت اخلرب  نيــآأر تن اال سالم مخسه ايفط  خذها نصيحه ا 

 ه املش هترــــتشهد بربك  وطـ  ـنيــــخري اخلالئق شف ع املذنب

 جاهد عىل ادلين طه وانترص  قني ــهو والصحابة عرب متواث
 حمك صالتك هبا املوىل آأمر   منيــواجب عىل الناس يل مه مسل

ندره من عرض المثر  ز تة الأموال رب العاملــــــــني  والعارش ا 

 والصوم مص  ايفىت خل الضجر  نيــــابتدخل اجلنة اخلرضا يقـ

 قدرواكرج للبيت عا لك من   ادرينـواجب عىل الناس يل مه ق

 بن هامش يقول دامئ يف فكر   يفكر يف الأرض والوقت احملني

 الأرض ايانس يف مكل الكفر  عهوين عهوين عىل الس يد حسني

 يومه ضوى يف بالد آأم الهجر  نيـــــبني القبائل ويل مه عارفـ

 ربــوالصبح ندروه ا ىل مضرالغ  زينــــولعادواحد رقع ايهل اخل

ــ املؤمــ املكل ملكه آأمري   وسالم عند السعودق ماعتذر  ننيــــ
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 ـفرـــــيس تاهل املكل هيناه الظ  ـنيـــــخال مجيع النصارى واقف

 رــعنده خمالع حتن حتت الزب  حنت هل الأرض تردف ابلونني

 واملوت ابميوت من معره قرص  النفس ايانس يف اكررز املكني

 دق برشــاكرني شو كبوبعد ذا   من عذب عدا بطي قدهل س نني

 ربــمن غيدالأباكر يل شفته ع  نـــــماهل مثل حازها دنيا وديـ

 رـــجعده منسع عىل امتانه زم  نيــابملسك يغذاه دامئ لك ح

 مرـجبني نوره رشق مثل  الق  نيــــايانس ماهل مثل ذاك اجلب

 درــواخلشم خنجر خمرج مافت  ذاودل شاجع يفوق الشاجعني

 ـرــــوالعنق شربين وايف ماقص  والصيغ يصنع بطي قدهل س نني

 درــــوكعوب مابيهنن آأربع قـ  نيــــــآأربع آأصابع تفطن  ايفطـ

 النوم ماجاه طول الليل  جر  من حشوهن ابت يردف ابلونني

 ره قرصــــمن انم مابيهنن مع  ديل س ننيـــــــايليتنا بيهنن ق

ــ والصدر للحرب م دان امل   نيــــــــمائتني خ ال هل متــقابل  هرـ

 آأرشاف ماهو ملن قد جا عرب  هو واكرسنيذرق اكرسن ايعرب 

 ه مشرــــوالعجز مركب يف الغب  يف حبر س يالن تسمع هل حنني

 مرايانس رسا عىل بندر عــــ  نيــف ه البضائع  وعسكر واقف

 والفني كروكعوب تسوى مائة   ابعطيه مايل وخنيل عىل العنني

 ربــــولعاد ابرسح  وال ابخذ خ    ولعاد ابتعب وال  ابشل طني

 يف قرص عامد وساسه من جحر  ماهيا غلوبه دوى للعاشقـــــني
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 وقلت هل ابن هامش قد حضـر  شل الغلق ابمسع الصوت اكرسني

 رـــــخذها فضيهل تفضل ايمق  من بعد ابخرج وخذ مين ميني
 ابصرب عىل الضمي ماعندق خرب  زينـواقف حايهيل دعو يل عيل 

 ري  البرشـواخلمت صلوا عىل خ  نيـــــخرياخلالئق شف ع  املذنبـ

 جاهد عىل ادلين طه وانترص  نيــهو والصحابه عرب متواثق

 يف سعد ابنه عيل عنده حرض  ابلس يف قطب  رقاب  املرشكني

 يف حملة برصذق دمر الكفر   نيـــــايانس ماذم حد يف الباق 

 صلوا علهيم عدد ماطر مطر  ع يف ش ننيــــوعد ما الربق يلم

انهتت القصيدة الفريدة . نسآأل هللا الكرمي ان ميتع حبياته ومين عليه 

آاثره وآأشعاره .  ابلشفاء ويبارك يف آأوالده ويوفقهم كرفظ ومجع آ
1
 

ويف اخلتام وبعد آأن حان وقت صالة العرص مقنا وقاموا  

 سوف نقوم وتواعدان معهم عىل آأنه بعد صالة العرصاملدعوين 

رفة آأاب السادات س يدان آأمحد بن عيىس املهاجر واليت بزايرة لغ

آثر الهجرين ، ويقصدها الزوار من لك ماكن ويف تعترب  مآأثرة من مآ

ا ح ث آأهنا معمورة لك وقت وآأوان ، وجزاء هللا القامئني علهي

 معىن وصورة .

                                                           
1

تويف اكربيب عيل بن شعيب يف الهجرين لعهل يف شهر رجب س نة  

 ه1427
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كورة عرصا توهجنا ا ىل الغرفة املذلنصف ويف الرابعة وا 

بصحبة الأخ اكربيب ش يخ بن معر وابنه عبدهللا وحف ده جدان 

آأمحد بن عبدهللا بن ش يخ ، وما آأن وصلنا حىت وجدان ممن 

مام  لهيا الوادل الربكة علوق بن محمد بن عبدهللا الاكف ا  س بقوان ا 

وخطيب جامع الهجرين وعني آأعيان البدلة ح ث آأنه آأحذق واحد 

من آ ل  تف يف الهجرين واللك يقصده ابلزايرة ح ث اش هتر 

ابلكرم وحسن الضيافة ، والس يد عبدهللا بن عيل بن آأمحد بن 

هادون ، والأخ الصنو عبدالرمحن بن محمد وآأوالده امليامني معر 

خوانه ابرك هللا فهيم ، ومجموعة من آأهل الهجرين من السادة  وا 

سعودية الس يد عيل مشهور وغريمه ، ويف نفس اليوم وصل من ال 

بن حسني بن عبدهللا الاكف ابن املرحومة شفاء بنت الوادل معر 

وحرض معنا الزايرة ، وبعد وصولنا وقراءة يس رشعت يف ماخذ 

للحبيب عبدهللا اكرداد مطلعه : ايس يدق ايرسول هللا ، ايس يد 

الرسل هادينا ، اند املهاجر صفي هللا ا خل ، وبعد آأن انهتيت آأنشد 

مام عبدهللا اكرداد ا لس يد آأمحد بن عبدالرمحن بن سامل الاكف لال 

مناس بة لصاحب اكررضة واملقام مطلعها : عىل ممي وادق الرمقتني 

، ا خل بصوت جشي مؤثر ، وبعد متام القصيدة قراءة يف مقايم 

مناقب صاحب املقام من املرشع الروق ، وبعد القراءة رشعت 

ام عيل بن حسن واذلق مطلعها يف مآأخذ لس يدان آأيب اكرسن اال م
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: ايمجمل مجل آأحوايل ، حبذا يوم اللقاء من يوم . نسآأل هللا آأن 

جيمل آأحوالنا دنيا ودين ، وآأن جيعل بركة اللقاء تعود علينا وعىل 

آأوالدان وآأحبابنا . وبعد متام القراءات والنشائد وقرب وقت آأذان 

ن محمد بن عبدهللا املغرب رتب الفاحتة اكربيب البق ة الوادل علوق ب

الاكف بعد متنع وتردد بينه وبني الأخ ش يخ بن معر والس يد 

عبدهللا بن عيل بن آأمحد بن هادون رتب لنا فاحتة جامعة شامةل 

خلريات ادلنيا واخرة ، غادران الغرفة املباركة ومحدان هللا عىل 

ماآأوالان من النعامء ووفقنا وهيآأ لنا زايرة املآأثرة الأوىل يف بالد 

الهجرين ، وبعدها زواية الش يخ آأمحد بن سعيد ابلوعار ودار 

اكربيب عيل بن حسن العطاس . وهذه ادلار مىض عىل جتديد 

عامر اا مايقارب املائة س نة ويه عىل وضعها لوجود صيانة مس مترة 

 من القامئني علهيا وعامر ااحسا ومعىن  فامحلدهلل عىل ذكل ، شعرا:

 ومــابملدارس والعــــل  نــازلمعر هللا امل               

 من هبم حتيا الرسوم   وبآأرابب الفضائل              

ن الغرفة املذكورة زوارها عىل   وحسب ماهو معروف ا 

مدار العام ويف لك املناس بات وخاصة يوم الثالث من آأايم عيدق 

اال فطار واكرج ، وتكون فهياحرضة حمضورة حيرضها اخلاص والعام 

لهجرين وضواحهيا ، وعىل ماذكره اكربيب حسني بن من آأهل ا
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آة الصور عند ذكر الغرفة  آأمحد بن عبدهللا الاكف يف منظومته مرآ

 املذكورة ح ث يقول : 

 هبا تقر ايفىت العـــــــــــــــــيون  ويوم اثلث حفرضة تكـــــــون

 منذ زمـــــــان آأسست تآأسيسا  يف غرفة املهاجر ابـــن عيىس

 وآأمعاله اخلادلة اجملـــــــــــــــيده  هبا سريته امحلـــــــــــيدهتتىل 

 ويرضب الطار وينشد النشــيد  وعدها اثلث يوم العـــــــــــيد

وهذه ادلار اليت مىض عىل جتديد عامر اا آأكرث من مائة  

س نة مك من قدم دبغهتا ومك من صاحل زارها ومك ومك ومك لها من مزااي 

ت ابلغبطة والرسور وآأان داخل خاصة عند مارشعت ، ومك شعر 

يف املاخذ اذلق ف ه : اند املهاجر صفي هللا ، ذاك ابن عيىس آأاب 

آخر الأبيات فقد شعران آأن آأرواهحم حارضة ؛  السادات ، ا ىل آ

ن املشاكيف ال وقد ق ذا ماتوا تركوا ال بعض العارفني ابهلل : ا  خي ا 

لهيم ، كام آأهنم يرتكون بزواايمه  مههتم متعلقة بقلوب من استند ا 

اليت  تنوا يعمروهنا بذكرهللا وطاعته آأرواحا من عبادا ام يعمرون 

هبا ذكل املوضع ، وذلكل جيد لك من دخل ماكن كبري يف ادلين 

انبة ا ىل هللا تعاىل الجيدها يف غري  ح ا  تن آأوم تا خشوعا ورقة وا 

 ذكل املاكن ، وما آأحسن قول كثري عزة : 

 ال ح ث حلتــقلوصيكام مث احل  قالــــزة فاعـربع ع خلييل هذا

 وبيتا وظال ح ث ابتت وظلت  ومسا ترااب طاملا مس جدلها
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ذا آأنامت صليامت ح ث ص  والتيآأسا آأن يقبل هللا منكام  لتــــــا 

واسرتجعنا اذلاكرة ا ىل ماقبل آأربعني آأومخسني س نة عندما  

آأطفاال وحنرض اكررضة اثلث يوم العيد واملاكن مالن ابلرجال كنا 

اجلهابذة وادلحام ل وصدر اجمللس لكه عاممئ مثل اكربيب آأمحد بن 

حسن واجلد عبدهللا بن حسن مسمل ومك ومك وكأننا يف نفس اليوم 

 نشاهدمه عياان بياان ونسمع مشال ام بآأصوا ام اجلهورية ، 

ابلغرفة واليت  تن جيلس هبا  اليت ةو تن جلويس يف الزاوي 

الوادل وبعده الأخ محمد بن معر وشليت املاخذ اذلق  تن يشهل 

الوادل وبعده الأخ محمد بن معر للحبيب عيل ح ث آأنه مقرر هلم 

ماخذ للحبيب عيل بن حسن يشلونه يف اكررضة اذلق آأوهل : 

حبذا يوم اللقا من يوم ؛ عىل مطلع ايمجمل مجل آأحوايل ، ف احبذا 

آثر الأحبة ، عىل  من يوم ، وايحبذا من لقاء لقاء الأحبة يف مآ

الصفاء واحملبة ، فنسآأل هللا الكرمي آأن ينرش نفحات الرضوان 

علهيم ، وآأن ميدان ابلأرسار اليت آأودعها دلهيم ، وآأن يف ض علينا ما 

آمني :  آمني آ  آأفاضه علهيم والحرمنا بركهتم آ

آمني الآأرىض بواحدة   آمني آ آم نا حىت آأضيف  آ لهيا آألف آ  ا 

وملا قرب وقت صالة املغرب ودعنا الغرفة عىل آأمل  

. واجتهنا ا ىل مسجد اخلربة العودة لها مرات اثنية ا ن شاء هللا 

دان ا ىل مزنل الأخ الة املغرب ، وبعد صالة العشاء علأداء ص
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الكرمي الصنو عبدالرمحن بن محمد ، وبعد تناول العشاء توافدوا 

وآأزواجا وبدآأ السمر اترة ابلهاجر واترة ابلطار ولكها السامر فرادا 

 فه خ ار ، ومن مضن ذكل ادلح من قصائد آأهلنا وآأجدادان الأ 

والقطين والظاهرق اذلق قل وجوده واندرسوا آأههل ؛ شليناه 

بقصيدة اكربيب عيل بن حسن اليت يقول فهيا : الظاهرق فين 

دة يتخلل وهو يبغارجال ، وقد قام بدور الشاعر واذلق عا

الظاهرق كام يه العادة يف الهجرين ويف حريضه يف عواد الست 

الس يد عبدهللا بن حسن بن آأمحد بآأسلوب جعيب والطاسه حتن 

والهاجر يتبعها ، الطاسه مع الأخ ش يخ والهاجر عندق ، و تدت 

عىل ماسامه الأخ عبدالرمحن ) صفطه هلل ( وربنا يعيد آأايم الصفاء 

 يايل الصفا عودق لنا ابملرسات . وليايل الأنس ، وايل 

/  تنوا معلنني صالة اال ستسقاء 9/5صبيحة يوم اال ثنني  

وخرجنا معهم ا ىل الوادق ملشاركهتم الصالة وابهتلنا معهم بآأن هللا 

يسقي القلوب واجلدوب حبق عالم الغيوب ، وبعد الصالة توهجنا 

والأخ اجلد علوق مع الأخ عبدالرمحن وآأوالده  (ا ىل دار ) طاق 

عبدهللا بن علوق بن هامش وقبل الطاق اذلق يعترب مآأثرة خاصة 

ال دخلنا فاضةل اجلد آأمحد ورتبنا الفاحتة ومتسحنا ابجلدران آأو

املباركة : لعيل آأمس حبر وهجيي ، جدارا مسه آأيب وجدق ، 

وبعدهادخلنا الطاق املبارك واذلق مىض عىل عامرته اليقل عن 
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ده وكأنه جديد لوجود اال هامتم به مائة س نة ، ولكن عند ماتشاه

وصيانته املس مترة خاصة من قبل آأوالد الودل عبدهللا بن ش يخ ، 

ه غالبا لك من حرض ا ىل الهجرين يطلب زايرة املاكن لأنه ح ث آأن

آثر اجلد علوق . وبعد آأن وصلنا ورتب الفاحتة  يعترب مآأثرة من مآ

النيب صىل هللا الأخ ش يخ بدآأان يف قراءة مودل ادليبع ابلصالة عىل 

عليه وسمل ابلطريان ، واملواخذ اليت ختللت املودل للجد علوق آأولها 

الأبيات اليت قالها يف اجلد آأمحد واليت مطلعها : ايطالب اخلري اقتع 

من مجيع الشغوب ، وبعدها ماخذ عىل مطلع : هللا هللا هللا هللا 

،  ) ثالاث ( ربنا سهل لنا املطلوب  ايوج ه آأصرب وكن صبار

واكرذر تنظر ا ىل الأغيار ، واتبع ماجابه اخملتار ، واجعل التقوى 

تباع  لباسك دوب . نسآأل هللا آأن جينبنا الأغيار ، وآأن يوفقنا ال 

ماجاء به اخملتار وسلفنا الأطهار ، وآأن جيعل التقوى لباس نا ، 

ولباس التقوى ذكل خري . وهكذا املاخذ بعد الثاين ولكها من 

اذلق لكه درر وجواهر ، وآأحرضوا القهوة ديوان اجلد علوق 

 والفطور من مزنل الأخ ش يخ وتغذينا حسا ومعىن . 

نهتاء من املودل وال تن بودان آأن ينهتيي املودل   وبعد اال 

هر ظ والاجللسة خاصة يف هذا املاكن الطاهر ، ولكن حان وقت ال 

وغداان عند اكربيب الكرمي الوادل علوق بن محمد بن عبدهللا الاكف 

خ وآأوالده وآأحفاده ا ىل آأن صلينا الظهر توهجنا مع الأخ ش ي، وبعد 
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مزنل اكربيب علوق املذكور فوجدان املاكن مالن ابكرضور 

واملدعوين للولمية وقد رشعوا يف املودل ادليبع ، وما آأن وصلنا حىت 

لرضهبا مع املواخذ اترة مع الأخ ش يخ واترة مع  آأعطوان الطريان

نهتاء من املودل قدمت املوائد الهامشية  آأوالده وآأحفاده ، وبعد اال 

من لك ماتش هتية الأنفس ويذل الأعني من السمن والسمني والرز 

والرب وامخلري والفواكه اليت مل تكن تعرف يف الهجرين ، وآألكنا 

ىل هذه النعمة نعمة اللقاء وتغذينا حسا ومعىن ، وامحلدهلل ع

واال جامتع عىل خريات ومرسات وفرح وآأنس ، نسآأل هللا آأن 

 الحيرمنا بركة اللقاء ، وآأن جيعهل اجامتع هلل ويف هللا . 

زوج اخلاةل عائشة بنت  املذكور للمعلوم ة اكربيب علوق 

م هللا امجليع . اجلد عبدهللا بن حسن الاكف شق قة الوادلة رمحه

دينا وتغذينا ترخصنا مهنم وطلبت من ابن اخلاهل الأخ وبعد آأن تغ

بزايرة ملزنل اجلد عبدهللا بن حسن  ممحمد بن علوق آأن نقو 

واكربابه فاطمة ح ث آأهنم الناظرين عىل املاكن ، وفعال حرضان 

بعد صالة العرص ا ىل دار اجلدود اليت نشآأت هبا وترعرعت هبا 

دهللا ودخلنا الغرفة خاصة آأايم الصبا ، وشاهدان ماكن اجلد عب

اليت  تن جيلس هبا ورتبنا الفاحتة واس تحرضان روحه فهيا ومتسحنا 

 ابجلدران ولسان اكرال يمتثل هبذين البيتني : 

ن بعــــد اكربيب وداره  ونآأت مرابعه وشط مزاره  ايعـني ا 
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آثــــــــاره  فلقد ظفرت من الزمان بطائل ن مل تريه فهذه آ  ا 

وبعدها انتقلنا ا ىل فاضةل اكربابه الكرمية املعروفة دلى  

، ح ث آأهنا ش يخه حبق وحق قة ، اخلاص والعام ابلش يخة فاطمه 

دارها معمورة ابلضيوف ، ومخريها دامئا موجود ، وقهو اا ماتنطفي 

انرها للخاص والعام يف الوقت اذلق  تنت كزمة امخلري صعبة ، 

فقر ، واجلود من املوجود ، ولسان و تنت تنفق نفقة من الخياف ال

ذا الطارش آأاتك . حىت آ ل  حالها يقول : واكرم مبيسورك والتبخل ا 

بن علوان هلم نصيهبم عند الش يخة فاطمة ، ومن عنده طفل 

وابترسح والعندها من يربيه آأويرعاه آأحرضته للش يخه فاطمة 

وحضنته ، من هو عطشان اجته للش يخه فاطمة وروته ، من هو 

اجته للش يخه فاطمة وآأش بعته ، من هو عراين اجته  ج عان

للش يخه فاطمة وكس ته ، من هو همموم اجته للش يخه فاطمة 

وفرجت عنه مهومه ، من عنده طفل مريض آأحرضه للش يخه 

فاطمة وعاجلته ، من ماتت من نساء آأهل الهجرين اجته للش يخ 

للش يخه فاطمة ح ث آأهنا يه اليت تقوم بغسل الأموات من 

ء ، وآأول ماتعمل ابلوفاة حترض قهو اا ومخريها ا ىل بيت آأهل النسا

املتوفاة ، وبعد آأن تقوم بغسلها وتكف هنا وتعود ا ىل البيت تبدآأ يف 

احضار وجتهزي امخلري وآأول جفنة مخري حترض ا ىل بيت املصابني يه 

جفنة الش يخه فاطمة ويكون لها الوقع الكبري . وعىل ماورد يف 
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كذا س نة ( ة يف بطن جائع خري من عبادة اخلري آأوالأثر ) لقم

 والعطاء ماوافق اكراجة .

ومن هل حاجة آأوعنده سلعة مانفقت اجته للش يخه فاطمة  

ويظفر ببغيته ، ومن هل حاجة ومن لها حاجة اجته للش يخه فاطمة 

وظفر ببغيته ، وهكذا خصالها امحليدة وآأفعالها اجمليدة عىل لك 

غريمه رجاهلم وحرميهم الش يخه لسان ، آأهل الهجرين كبريمه وص

فاطمة الش يخه فاطمة ، دلرجة آأن  تتب هذه السطور ماآأعرف 

ال آأمحد بن  خاصة دلى آأهل الهجرين وابخلصوص جور املوسطة ا 

معر حبابته الش يخة فاطمة ، فرمحها هللا رمحة الأبرار وآأسكهنا 

 اجلنة دار القرار . 

ونه عىل ومن كرامهتا آأن عود اجلريد الأخرض اذلق يضع 

قرب امليت مكث آأخرض لفرتة مايقارب آأربعني يوما بيامن غريها مع 

حرارة الطقس الميكث سوى آأايم قالئل وينشف ، فهذه منقبة 

ال ويه بنت الش يخ وايلها من منقبة عظمية لهذه الش يخة ، كيف 

مام محمد بن آأمحد اب فق ه العف ف وزوجة اكربيب الورع الزاهد وا 

واملآأذون الرشعي لعقود الأنكحة اجلد وخطيب جامع الهجرين 

عبدهللا بن حسن بن سامل مسمل الاكف ، فرمحهم هللا امجليع اذلق 

نىس ، واذلكر امجليل اذلق اليفىن خلفوا لنا اال مس الزين اذلق الي 

 عىل مرور الأايم والليايل . 
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وبعد آأخذ جوةل يف ادلار واحملالت اخلاصة واليت  تنوا هبا  

م واليت شاهدانمه فهيا عياان بياان ، شاهدان وخلوا ام وجلوا ا

اكربابه فاطمة جالسة عند حمل القهوة ويف املاكن اذلق ف ه الرحاء 

واملرها اليت  تنت تطحن ف ه امخلري ، وكذكل الغرفة اليت  تن 

واليت  تن جيلس فهيا  جيلس فهيا اجلد عبدهللا وحمل خلوته فهيا 

آن شوحمل خلوته فهيا واليت دامئا مان  ال وهو يتلو القرآ اهد فهيا ا 

العظمي آأويطالع يف مس ئةل فقهية خاصة فامي يتعلق مبسائل الناكح 

 من عقد وطالق . 

وترتيب الفواحت هلم ومشاهدة وبعد التجوال ولمث اجلدران  

ولمث الس بحة اليت  تنت اكربابه الش يخة فاطمة دامئا تس بح هبا 

زوار ادلار املذكورة ويه موضوعة يف ا حدى الغرف للتربك هبا من 

، وبعد رشب القهوة وامخلري يف فاضةل اكربابة الش يخة فاطمة 

نرصاف املغرب اس تآأذان من الأخ محمد ابال   وحان وقت صالة

وال تن بودان اال نرصاف من عند آأهيل ومن ادلار اليت نشآأت هبا ، 

واس تحضار الساعات والأايم اليت قضيهتا ح ث آأن لك زاوية يف 

ذا مسحت ادلار لها ذك رايت دلق ، ولكن هذا حال ادلنيا : ا 

مثل اجلبال . يف الأثر بساعة مرسة ابحامتيل ، بدا مهنا الكدر 

نين مل آأ  ال ا   س تطيع وقهتا البوح وخرجت من ادلار وكأين وادعهتم ا 
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ظهار يش مما آأمضر ، فنسآأل هللا آأن يتغمدمه بواسع مغفرته وآأن  آأوا 

 .  يسكهنم فس يح جناته والحيرمنا بركهتم

ويف املساء عدان ا ىل مزنل اكربيب علوق بن محمد ح ث  

كام يه العادة عندمه من غدا يعيش ، ومسران عندمه وحرض 

اجمللس الأخ اكربيب عبدهللا بن عيل بن آأمحد بن هادون ونزلت 

الأمطار وحنن عندمه ، وهذا دليل عىل قبول الزايرة ومتام البشارة 

حتة وادلعاء بعدها لنا ولأحبابنا ، وودعنا اكربيب بعد آأن رتب الفا

خواننا  ومن آأوصاان آأواس توصاان ابدلعاء واس تحرضان مجيع ا 

وودعنامه عىل آأمل اللقاء يف القريب ، ولسان اكرال عاجز عن 

 الشكر هلم ملا قدموه لنا من كرم هبات ، ومحدان هللا عىل ذكل . 

توهجنا مع الأخ ش يخ وآأوالده  10/5صباح يوم الثالاثء  

: قاصدين ا ىل املشهد فاده كبريمه وصغريمه ذكرمه وآأنثامه وآأح

ومرادان مقصد ا ىل الغيوار زورتنا آأمل ، حرم الأمان بساحة 

الغيوار ايشارد تعل ن فهناك اتبوت السك نة حل يف برج امحلل . 

و تن غداان ذكل اليوم عند الس يد الكرمي والشهم اكرش مي آأمحد بن 

د حرض ابنه املبارك ادون وقعبدهللا بن آأمحد بن حسني بن ه

انتقلنا هبا مع الأخ عبدالرمحن وآأخذان طرياننا معنا معر بس يارته و 

خوفا من آأننا ماناليق طريان هناك ، و تن توهجنا من الهجرين يف 

السابعة والنصف صباحا ، ووصلنا املشهد يف الثامنة تقريبا 



آثر الآابء واجلدود يف الأوطان     قرة الأعيان بزايرة مآ

35 

 

عروف لوعورة الطريق خاصة من الهجرين ا ىل الرشمة ) سقاية ابم

( وبعدها يف اكردبه الطريق مزفلت حىت هناية اكردبه ، وبعدها 

الزنول يف وادق دوعن آأيضا الطريق وعرة حىت الطلوع منه ، 

والطريق اليت متر داخل املشهد مزفلته ، وحال وصولنا املشهد 

قصدان القبة حنن ومن معنا من نساء وآأطفال ؛ ورشعنا ابملاخذ : 

هلل بن حسن نعم الويل ، ايفق ه ايمحمد  يش هلل ايحبينا عيل ، يش

ايمحمد بن عيل . وعند الوصول ا ىل البيت اذلق يقول ف ه : ايمجمل 

ايمجمل ايمجيل ، آأهد من هو مائل . كرره الأخ ش يخ ثالث مرات 

عىل املقام . وبعد لأحفاد اكربيب واملتنازعني  خاصةبطلب الهداية 

نهتاء من املاخذ قرآأان يس وادلعاء بع ان نس تحفظك اال  ده : اللهم ا 

نهتاء آأشار عيل الأخ  ونس تودعك آأدايننا وآأبداننا . ا خل . وبعد اال 

ش يخ بشل املاخذ للحبيب عبدهللا بن طاهر اكرداد اذلق مطلعه 

: ايعيل بن حسن ايس يد آأهل الس يادة ، اياذلق انل ابدلعوة من 

هللا مراده ، واس تحرضان روح صاحب اكررضة خاصة عند 

 يت يقول فهيا : الأبيات ال

 ادةــذه وراثه لأهل البيت آأهل الق   خبت من قد ورد للنفع واال س تفاده

 قد بذل طاقته فهيا وآأفــىن تــــالده  بوحسن قد تقدلها ونعم القـــــالده

نين اليوم آأطلب من مدده الزي  ج ت ايبوحسن زائر ويل منك عاده  ادهــوا 

 وآأنت آأهل الكرم والوفادهضيفك آأصبحت   وفدجئتك وآأرجو منك طيب الوفاده
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 يسعد هللا هل احمليا ويسعد معــاده  مق بعبد هللا اكرداد يلهم رشــــــــاده

وكرران الأبيات اليت يقول فهيا : جئت ايبوحسن زائر ويل  

منك عاده . وخشعت الأصوات وحرضت الأرواح وذرفت 

ادلموع : ضيفك آأصبحت وانت آأهل الكرم والوفاده . وبعد 

نهتاء من الأبيات املذكورة وترتيب الفواحت لمثنا القبة والرضحي  اال 

 ويكشف الغمة . وتوسلنا وتشفعنا هبم ا ىل هللا آأن يرمح الأمة 

نهتاء من الزايرة انتقلنا ا ىل قبة اكربيب هود بن   وبعد اال 

عيل مث قبة اكربيب حسن بن عيل ورتبنا هلم الفواحت وتوسلنا هبم 

ا ىل هللا بآأن يفرج الكروب ويسقي القلوب واجلدوب ، وجيمتع 

 اكربيب ابحملبوب حبق عالم الغيوب . 

مزنلنا اذلق مت تعمريه من قبل وبعد متام الزايرة انتقلنا ا ىل  

شارة من الأخ املرحوم محمد بن معر تغمده  ست آأوس بع س نوات اب 

هللا بواسع مغفرته ؛ عندما استرشته يف بناء دار يف حرضموت 

ورغبيت  تنت البناء يف سيئون ، فآأشار عيل ابلبناء يف املشهد 

وآأن اكربيب عيل بن حسن مضن ملن معر يف املشهد بقرص يف 

، فاغتمنت اال شارة لعيل آأحظ  حبصول البشارة ، وآأظفر  اجلنة

بقرص يف اجلنة بضامنة اكربيب عيل ، وهنا آأحببت آأن آأنقل الضامنة 

 اليت مضهنا اكربيب ملن معر يف املشهد ويه هذه :
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ــال ريض هللا عنــه :   ومهنــا ا ين وامحلــد هلل ، والصــالة  ق

 ويف هللا والســالم عــىل رســول هللا ، مضنــت عــىل هللا وابهلل هلل

خللق هللا ، اذلين مه عيـال هللا ، وآأحـهبم ا ىل هللا آأنفعهـم لعيـاهل ، 

ــر آأوحرضــ آأومــر آأوظــال آأومســر يف مشــهد معــر ،  ر آأن لك مــن معر

تاكال مين وتـو  عـىل هللا ، وترغيبـا  بس بع خصال زهر ، وذكل ا 

لعباد هللا يف سعة رمحة هللا ، وعظمي فضل هللا ، وكرمي حـمل هللا 

فا جبس مي فضل اجلهـاد يف سـب ل هللا ، ودوام ذكل يف لك ، وتعري

 زمان ا ىل يوم القدوم عىل هللا :

ـر آأن يعمـر   ر رـر يف مشـهد مع  مضنت عىل هللا للك من معر

هللا قلبــه ابلنــور ، وجيعــهل ممــن  تن هل قلــب آأوآألقــ  الســمع وهــو 

 شهيد معمور . 

ـر آأن يعمـر هللا دينـه رـر يف مشـهد مع   الثانية : لك مـن معر

 املآأثور ابلظهور والورع املشهور . 

ـر آأن يعمـر هللا دنيـاه  رـر يف مشـهد مع  الثالثة : لك من معر

 ابلرسور واخليور واكربور والسعي املشكور . 

آخرتـه  ـر آأن يعمـر هللا آ رر يف مشهد مع  الرابعة : لك من معر

 ابكرور والودلان والقصور ، وجيعل ذنبه مغفور وعيبه مس تور . 
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ـر آأن يكتـب هللا هل اخلامسة : لك  ر ررر يف مشـهد مع  من معر

ثواب جح مربور ، ابلعمرة معمور ، وخمتوما بزايرة خري نـيب مـزور 

. 

ر آأن يكتب هللا هل   رر يف مشهد مع  السادسة : لك من معر

غزوة هجاد يف سب ل هللا مع نيب صبور شكور ، يقاتـل لك كفـور 

 نفور ، يف آأعرس خماوف الثغور .

ذا  تن آأجريا  السابعة : لك من  معر يف مشهد معر ا 

ن شاء  حمتسب آأن الينقص ما آأخذه من الأجرة شيئا من الأجور ا 

هللا تعاىل وذكل ا ىل يوم البعث والنشور ، ومن شك آأودخهل 

يشء من الريب والنفور ؛ فليذكر ماكتبه القمل املآأمور بآأمر آأكرب 

  مذكور ، آأمة مذنبة ورب غفور .

انهتت الضامنة ، نسآأل هللا آأن يدخلنا يف غامرمه وضامنهتم 

ومانووه ، وامحلد هلل اذلق هداان لهذا وماكنا لهنتدق لوال آأن هداان 

هللا . وبعون هللا وتوف قه عزمنا عىل بناء ادلار ، وامحلدهلل ولو مل 

حيصل مهنا النفع سوى آأايم الزايرة خاصة عند نزول الزوار 

الزايرة لكف  وشف  ، ف الها من بشارة ، فامحلد هلل  والوفود هبا آأايم

 امحلدهلل عىل ذكل . 

وما آأن وصلنا حىت وجدان الأخ آأمحد بن عبدهللا بن 

هادون قد آأعد لنا اال فطار ف ه من لك ماذل وطاب ، وآأحىل ماف ه 
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الرب اذلق مىض لنا فرتة مل نتذوقه خاصة بر حرضموت ، وبعد 

نهتاء من تناول اال فطار رشعنا يف البداية يف املودل ح ث آأنين  اال 

منذ انهتت العامرة يف ادلار وهذه آأمنييت آأن آأمعل مودلا صىل هللا 

بقصيدة العدين اليت آأولها  مل وحتققت الأمنية . وبدآأان آأوالعليه وس

: ببسم هللا موالان ابتدينا ، وحنمده عىل نعامه ف نا . ومك هلل علينا 

د الأهل والأجداد ، وزايرة ول ا ىل بالمن نعم وآأجلها وآأمكلها الوص

نهتاء من القصيدة  آثرمه ، فامحلد هلل عىل هذه النعمة . وبعد اال  مآ

العظمية رشعنا ابملودل وبدآأ الأخ ش يخ بن معر ابلصالة عىل النيب 

صلوات هللا وسالمه عليه ابلك ف ة املعهودة وحنت الطريان 

املواخذ اترة من  ووصل حنيهنا عنان السامء يف الغيوار ، وتوالت

آأبيات صاحب اكررضة واملقام واترة من ابيات اجلد علوق بن 

نهتاء من املودل جتولنا يف ادلار حتت وفوق  عبدهللا ، وبعد اال 

وشاهدان العامرة اليت قام ابال رشاف علهيا الودل اجململ والس يد 

املمكل قرة العني عبدهللا ابن الأخ ش يخ جفزاه هللا خري اجلزاء 

ف ه ويف آأوالده ، وجعلهم قرة عني لأهلهم وسلفهم وجلدمه وابرك 

 املصطف  صلوات هللا وسالمه عليه . 

نهتاء  من التجوال وحان وقت صالة الظهر اجتهنا وبعد اال 

ا ىل املسجد لأداء صالة الظهر وشاهدان العامرة العجيبة والفرش 

النفيسة ودعينا للمتصدقني عىل املسجد بطول العمر والربكة يف 
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اكرال واملال ، وصلينا الظهر جامعة مع اال خوان والأوالد اذلين 

حرضوا من الهجرين ، ومن آأهل املشهد الس يد الأديب حمسن 

آثر  بن صاحل بن حسن البحر ، وبعد الصالة جتولنا عىل داير ومآ

املشهد فقمنا بزايرة بيت الأخ عبدهللا الهادق واذلين يسكن ف ه 

بحر ، ودخلنا الفاضةل اليت  تن حاليا صاحل بن عيل بن حسن ال 

هبا جملس اكربابة العف فة واكررة الرشيفة نور بنت اكربيب حسني 

بن معر بن هادون واليت  تنت دامئا لساهنا اليفرت عن ذكر هللا 

وس بحهتا التفارقها ، وكنا دامئا نشاهدها آأما راكعة آأوساجدة 

ار القرار . وبعد آأوتذكرهللا رمحها هللا رمحة الأبرار وآأسكهنا اجلنة د

جلوس نا يف املاكن قرآأان ا حدى عرش من قل هو هللا آأحد 

واملعوذتني ووهبناذكل لها ورتبنا الفاحتة ورشبنا القهوة وودعنا 

 الأخ حمسن بن صاحل مبثل مااس تقبلنا من حفاوة وتكرمي . 

اجتهنا ا ىل دار الشيبان دار اجلد آأمحد ابملشهد فوجدانها 

ملا الحظناه علهيا ، دة من ادلاخل واخلارج ماشاء هللا وكأهنا جدي

وجتولنا فهيا ابتداء من البيوت حىت الفاضةل ولك موضع فهيا دخلنا 

ف ه الامتسا للربكة ، واس تحرضت وادلق عند ماحرض زايرة 

آخر زايرة هل لعلها عام  ه ومعل املودل فهيا 1372املشهد و تنت آ

ذ اذلق مطلعه : وشاهدته وهو يرضب الطار يف املقام عىل املآأخ

مسقط النور ايجوهر وقع يف ادلبيات ، وكأنين آأراه آأمايم وهو 
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يرضب الطار بقوة وتواجد ، واذلق  تن مقابهل لعهل اكربيب 

املرحوم آأمحد بن عبدهللا بن محمد بن عق ل ح ث  تن من مجةل 

اكرضور تكل الليةل املباركة . وبعد التجوال يف ادلار املباركة 

آثر الآابء واجلدود والمتسح جبدراهن ا املرشفة اليت تعترب مآأثرة من مآ

برتاهبا ومش عبري آأطياهبا تذكران عامر اا والكتاب اذلق آأرسهل احملب 

سامل بن معر بن رابع ا ىل س يدق اكربيب اجلد آأمحد بن عبدهللا 

بن طالب وذكر ف ه عامرة ادلار املذكورة والأبيات اليت قالها مش يدا 

هنا آأحببت آأن آأنقل الكتاب املذكور مع الأبيات ابدلار املذكورة . و 

 تمبنا وترب ت هبا ، وهذه يه املاكتبة :  

بسم هللا الـرمحن الـرحمي ، امحلـد هلل وحـده ، وصـىل هللا  

عىل س يدان محمد وآ هل وحصبه وسمل . ختص حرضة اكربيب الفاضل 

آمـني  س يدق امحد بن عبد هللا بن طالب العطاس متع هللا حبياته آ

الم عليمك ورمحة هللا وبر تتـه . صـدر لطلـب ادلعـاء و انئـة . الس

ابلعيد عيد الفطر وخامتة شهر رمضان شهرالرضا والغفران ، آأعادها 

هللا عليمك وعلينا من الساملني س نني بعد س نني وآأعوام بعد آأعـوام 

عىل ماحيب ربنا ويـرىض . واملرجـو آأنـمك ومـن دليـمك بعاف ـة وحننـا 

جرين امجليع بعاف ة حس امب يعرفمك س يدق وساديت آأهل العرض واله

معر ومحمد بآأحواهلم . س يدق معر وصل ليايل عنـد معـه عبـد هللا 

ونفذ حريضة وآأوعد حنن عىل الرجـوع ، ونفـذ ا ىل الـبالد لأهنـم يف 
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شغل من يوم وصلوا ، دار املشهد واجلابيـة حتـت ادلار صـلحوها 

. سآألنا اكربيب ونوروها ودهنوها وآأطلعوا لها من املطرة مائة رحل 

عبد هللا وصل من عندمه عاودمه ِمىس ليةل يف حنوهل وطلع عندمه 

ن  الصبح وآأخربحنن حباهلم وعاف هتم ، وحنـن نـودق نصـل عنـدمه وا 

س بق س يدق معر قده يوعد حنن ابلوصول هللا جيعل حبل املـودة 

حبهبم موصول غري مفصول ، بربكة دعامك واعتنامك ابللك . وجمهتدين 

ن ديهنم ودنيامه . ودار املشهد بعد عامر اا طرحوا حـال فهيـا فامي يزي

نه املعمل ابسلامين ، واملعمتد كتاهبم فامي يعرفـونمك بـه . وملـا  هللا آأعمل ا 

مكلــت عــامرة ادلار وبلغتنــا آأخبارهــا رِسان زران املــاكن والســاكن ، 

مبطلـــوبمك وامحلـــد هلل ظفـــرمت ار املـــذكورة آأايم الوقفـــة وطلعنـــا ادل

ن شاء هللا تعـاىل ، وقلنـا هـذه الأبيـات الالئقـة  وحصوهل وقبوهل ا 

 ابملنـزل وآأههل : 

ــ  ــ دار السعادة ش يدوها ابلب  يف مشهد العطاس يل ف ه  املـدد  ناـــ

 حيصل هل الغفران لك من هل قصد  ــىن ــــــــاتتيه زواره تقول آأال مـ

 ائل يه يف  املقصد تعدــهل فضمك   مر هـناــبرشاه ابخلريات من يع

 ردوس مافهيا نكــدـــــــــايجنة الف  ايسوح الأخ ار اذلق ف ك الغنا

ــ آأبو معر يل قام فهيا واعتـ   ه واســتعدــــــامحد عال هللا مقام  ـناـــــ

ــ هيناه يف هيناه ماحىل ماجــ  آن واال ح ا مع رشح الزب  ناـــ  ــدـــــــقرآ

ــ  وخمتنا ابمحد ــ عليه هللا ث  دــارق والساجد ســجــــلواله ماق  ناـــــ
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ستـند  اــــــــوآ هل وآأحصابه وما داين دنـ ىل البيت  ا   حول املصىل وا 

آأنظروها وصلحوها وصلحوا من آأجراها هللا عىل لسانه 

آخر املاكتبة آأثبتنا ما هو مناسب  ابلثبات واال سعاد واال مداد ، ا ىل آ

 ه . 1330شوال  30، واترخيها 

وبعد التجوال يف ادلار املباركة والمتسح جبدراهنا ولمث 

آأطياهنا ومتريغ اخلدود برتاهبا ومش عبري آأطياهبا ؛ توهجنا ا ىل بري 

عطيه والسقاية وتضلعنا من ماء زمزم عطيه ومن السقاية اليت 

 هيا آأيب اكربيب عيل بن حسن : يقول ابدهيا ومنش 
 والسقايه ترحب ابلظام لك واين  شفا حتس به ريق الغواينماء عطيه 

 من رشب قال وش ذا حب يف ذااملاكن  مك روق مهنا من جا من الهجر ضاين

 نفعها مع للعرابن قايص ودان

 وقال يف آأخرى :
 دار آأجراه ربك لنب من حوض ابكرلو  وعندمه ماعطيه طب من لك ضار

ذا رشب مهنا املعتاق روح وسار  من فت به قرص حانذ اليدور خصار  ا 
 واجلابيه والسقايه مطف ه لك حار  رارــطب امحله تذهب امحلا شهاده ق

 حوض النيب من رشهبا حص قلبه وانر

 وقال يف آأخرى :
 سليط ملسه وحتس به العسل يف حاله  مايش كام ماعطيه يف مجيع املياه

 ايخري مورد عىل مشهد معر يف فاله  شك فامي قلت يديل رشاهومن معه 
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 من فاز مهنا برشبه وهللا اهنا شفاه

 وقال يف آأخرى :
 وامست عطيه مباها العذب تلطم لطمي  مشهد معر حل يف الغيوار وامىس مقمي

 عىل فناها سقايه مرويه للكظمي

 ويقول يف آأخرى :
 ماهت عطيه شف ه وصل يف مقطعه  مشهد معر قل لباشيبه ثبت مجمعه

 وهللا معنا واليقرص من هللا معه  ضقنا علهيا ورصان بعدها يف سعه

 وقال يف آأخرى :

 ريرـــــــــــــــــقرير ابلعطية الح  زيرــجرى من عيين ادلمع الغ

 رــــــــــــــــــكرمي يف كرامته قدي  ويمـــواشفا ابلشفا املروق لك

 ر تفورـــــــــمن الهجران يف ح  رقـــــــــالود حوبرد يل بربد 

 دق مت الرسورــــــوقلت لشاه  وصار املشهد املشهود شهدا

 رب يشريـــــــــــــآأبوعباد من ق  ول يل ندمييــــوذكل حني ح

 ريـــــــــــــوقال البري موردها من  داىمــــــــواندى ابلكرامة للن

 ا ىل آأن قال :

 اش سقته بري ــــــــــــملرياد العط  املشهد املشهود حوضاوعند 

 منظومه ومك ومك قال وآأثىن اكربيب عيل بن حسن يف

واملنثور ، فامحلدهلل اذلق بلغنا العودة ا ىل املشهد والرشب والتضلع 

من ماء عطيه الهنية ، وارتوينا مهناوالارتوينا لعذوبة ماهئا وال لامتس 
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الربكة ، فامحلدهلل اذلق بنعمته تمت الصاكرات وتتزنل الرب تت . 

الظهر وبعد آأن رشبنا من السقاية توهجنا ا ىل املسجد لأداء صالة 

وشاهدان العامرة اكرديثة العجيبة يف املسجد والتوسعة العظمية اليت 

متت ف ه ، جفزاء هللا خري اذلق سامهوا يف عامرة املسجد ويف 

مقدمهتم الس يدين الكرميني عيل وطالب آأبناء املرحوم عبدهللا بن 

طالب بن عيل بن حسني ح ث قاموا وساعدوا وسامهوا يف معل 

؛ مهنا املسجد املذكور وآأمهها بري عطية ح ث  كثري من املشاريع

مىض علهيا فرتة زمنية غري قليةل همجورة ، وقد آأحرضوا لها مك نة 

ال خراج املاء مهنا ، وتعمري السقاية عامرة حديثة ، ومعل خزاانت 

املياه ، والق ام مبشاريع املشهد مقام مل يشهد هل نظري من قبل ، 

م للمشهد ابكرال واملال واملقال ، ح ث آأن ق اهمم ابملشاريع وخدمهت

توفري وتآأمني املياه طوال وابلأخص الس يد عيل بن عبدهللا وآأمهها 

العام بصفة عامة وآأايم الزايرة بصفة خاصة ، حىت آأنه يف حاةل 

انقطاع املاء آأايم الزايرة يقوموا ابحضاره ابلس يارات ا ضافة ا ىل 

وغري الرمسية  الضيافات اليت يعملوها يف املناس بات الرمسية

للمشهد ، جفزامه هللا خري اجلزاء وابرك هللا هلم يف آأعامهلم وآأمواهلم 

 وسدد هللا خطامه . 

وبعد آأن صلينا الظهر وجتولنا يف احملالت املذكورة سابقا 

توهجنا ا ىل مزنل الس يد املضياف آأمحد بن عبدهللا بن آأمحد بن 
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حسني بن هادون ح ث معل لنا ضيافة حش مية كرمية حرض فهيا 

من اال خوان يف املشهد الس يد آأمحد بن محمد ) بدوق ( بن حسن 

عيل بن معر بن عيل ،  بن عيل ، والس يد سامل بن عبدالرمحن بن

والس يد حمسن بن صاحل بن عيل بن حسن البحر . و تنت املائدة 

فهيا من السمن والسمني ولك ماذل وطاب ، نسآأل هللا آأن يكرمه 

كرامة الأبرار ، وآأن خيلف عليه ابخللف الصاحل ويبارك ف ه ويف 

 آأوالده . 

وبعد تناول الغدا عدان مرة اثنية ا ىل دار الشيبان لأخذ 

قسط من النوم والراحة لأننا مل نكتفي بزايرتنا الأوىل لدلار 

املذكورة ، واسرتحنا حىت حان وقت آأذان العرص توهجنا ا ىل 

املسجد لأداء الصالة والرشب مرة اثنية من ماء عطية الهنية بن ة 

الشفاء من الأمراض اكرس ية واملعنوية وعىل مانواه منش هيا اكربيب 

هنا شفاه . نسآأل هللا عيل ح ث يقول : من فاز  مهنا برشبه وهللا ا 

 آأن يتقبل منا ذكل . 

وبعد آأداء الصالة جتولنا داخل املشهد مع س يدق وحبييب 

آثر ومعامل  وروح رسق وطبييب الأخ ش يخ بن معر ملشاهدة مآ

آاثر وداير  املشهد فالحظنا بلك آأمل وحرقة بيوت املشهد لكها جمرد آ

 آأن هيسأ آأس باب اخلري والتوجد بناية مهنا ج دة ، نسآأل هللا

ويهنض بآأهايل املشهد للق ام بعامرته ، علام آأن مجيع بدلان 
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ال  حرضموت من رشقها ا ىل غرهبا قراها ومدهنا مشلها العمران ا 

املشهد ، فنسآأل هللا آأن مين عىل آأهل املشهد ويكرهمم لعامرة 

نه ويل ذكل والقادر علي ه مشهد النور ابلعامرة اكرس ية واملعنوية ، ا 

. ويف الساعة السادسة من مساء اليوم نفسه عدان مع الأوالد 

 واال خوان ا ىل الهجرين وبتنا فهيا . 

ويف صبيحة يوم الأربعاء توهجنا مع الأخ ش يخ والأخ 

عبدالرمحن بن محمد والأوالد قاصدين زايرة القطب الشهري واجلد 

الكبري اكربيب معر بن عبدالرمحن العطاس حبريضة وقصدان 

ة ا ىل القبة ، وابتدآأان الزايرة ابلسالم والأبيات املشهورة : مبارش 

سالم هللا ايسادة من الرمحن يغشامك يتقدمنا فهيا الودل املوفق 

عبدهللا بن ش يخ ، وما آأن مكثنا قليال حىت وصل ا ىل القبة 

الس يد اجلليل اكراوق عىل الرس املصون عبدالقادر بن عبدهللا بن 

ة اليت بدآأانها  بقراءة يس مث الفواحت هادون وحرض معنا الزاير 

حسب مارتهبا اكربيب آأمحد بن حسن العطاس ، وبعد الفواحت 

آأنشد الس يد عبدالقادر بن عبدهللا بن هادون بقصيدة اال مام 

ذا شئت آأن حتيا سعيدا مدى العمر بصوت  اكرداد اليت مطلعها : ا 

 جعيب مؤثر ، واس تحرضان روح اكربيب معر واس تحرضان آأوالدان

خواننا اذلين آأوصوان ابدلعاء ، وبعد زايرة اكربيب ومن حواليه  وا 

اجتهنا لزايرة القبب اجملاورة ورتبنا الفاحتة للجميع بن ة حصول 
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املقاصد ونيل املطالب ، واس تغرقت منا الزايرة قرابة ساعة زمنية 

، عندها توهجنا ا ىل معد مع اجملموعة اليت  تنت معنا حصبنا الس يد 

بن عبدهللا بن هادون املذكور قاصدين معد لزايرة  عبدالقادر

 اكربيب صاحل بن عبدهللا العطاس . 

اس تغرقت  وصلنا معد يف الساعة اكرادية عرش تقريبا

د قرابة الساعتني لوعورة الطريق ، املسافة من حريضة ا ىل مع

ووصلنا ا ىل معد وقصدان املسجد للوضوء ، وما آأن دخلنا القبة 

احل بن عبدهللا العطاس وآ ل صاحل بن عبدهللا حىت توافدوا آ ل ص

اكرامد ، وسلمنا عىل اكربيب وقرآأان يس وادلعاء بعده ، وبعد 

القراءة والفاحتة رشعت يف ماخذ اجلد علوق بن عبدهللا بن طالب 

اذلق آأوهل : اياهل معد آأكرموا علوق ومن جا من الناس ، 

فرج عىل الناس ، واكرارشين يرددون املطلع : هللا هللا ايهللا رب 

بيات اليت يقول فهيا : جئت ا ىل عندمك زائر  وعند ماوصلت للأ

 رامه ورايج نرصمك اياهل الأنفاس ،وابسري عىل الراس ، ابك

رددانه ثالث مرات بقصد حصول الكرامة ، وامحلد هلل . وبعدها 

 آأنشد آأحد آأحفاد اكربيب بقصيدة مطلعها : 

مام ال  قصدان ا ىل معد لزورة صاحل  رجال العارفني اجلحاحجا 

ولعلها للحبيب آأمحد احملضار ، ومجيع اكرضور ختمي علهيم 

السك نة والوقار واكرضور التام ، وبعد الفاحتة طلعنا ا ىل فاضةل 
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اكربيب صاحل ) القبلية ( وما آأن دخلنا الفاضةل املذكورة حىت 

ت العمدية ابلأصوات الشجية آأحرضوا الطريان وبدآأت املشال

ا ىل حرضة عالم الغيوب ، بعدها ز املشاعر وحترك القلوب اليت  ا

تال علينا حاذقهم وصية اكربيب صاحل بن عبدهللا ورتبوا لنا 

الفاحتة بعد ممانعة شديدة ح ث لكفوا علينا ابجللوس عندمه لتناول 

الغدا ولكننا اعتذران مهنم واس تودعنا مهنم ، وللقلوب التفات ، 

نثناء ا ىل تكل ا آثر ولسان اكرال يقول : وللأجسام ا   ملآ

آثر  عىس عودة للمس هتام وعودة ليك لتقبيل الرثى واملآ  ا 

و تن انرصافنا من عندمه يف الساعة الثانية عرش ظهرا 

قاصدين الف حاء حريضة ، واس تغرق الوقت من معد ا ىل حريضة 

ومرينا بطريقنا عىل خنفر قرابة الساعتني وذكل لوعورة الطريق ، 

يف مسجدها اجلامع ووصلنا حريضه الساعة الثانية وصلينا الظهر 

تقريبا وقصدان بيت اكربيب املضياف الس يد عبد القادر بن 

عبدهللا بن هادون ، وحرض الغدا الس يد الأديب واكربيب 

اللبيب ودلان غازق بن محمد بن صاحل بن حسني ، وبعد الغدا 

وتناول الشايه اسرتحنا بعض الوقت وصلينا العرص ، وبعد 

الصالة جتولنا يف بيت الس يد عبدالقادر املذكور ملشاهدة عامرته 

ح ث معر البيت قريب وماشاء هللا وجدانه قرص جعيب وس يع 

فس يح ، وهذا من نعم ادلنيا الثالث اليت يه : املاكن الوس يع ، 
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واملركوب الرسيع ، والزوج املطيع . فهنيا للحبيب . وبعدها انتقلنا 

لعالمة واكررب الفهامة بق ة السادة العلويني  قاصدين زايرة اكربيب ا

، اكربيب عيل بن محمد بن سامل بن طالب حنن واجملموعة اليت معنا 

 ييب ش يخ بن معر وآأوالده وآأحفاده ويف املقدمة س يدق وحب 

وسلمنا عىل اكربيب املذكور ، و تنت جلستنا معه حمضورة ولك 

ومقامه  اكرديث  تن يدور يف اكربيب عيل بن حسن و مه

وماحصل عىل املقام من القامئني عىل املقام ، ودعا للجميع ابلهداية 

 والصالح . 

ويف آأثناء اكرديث طلب منا آأن جنمع قصائد اكربيب عيل 

والزايرة لتكون مجموعة مس تقةل لتقرآأ بن حسن اليت تتعلق ابملشهد 

آأايم الزايرة ؛ ملا الحظ منا من العمل املتواضع يف خدمة كتب 

يب عيل فوعدانه خريا . وطلبنا منه ادلعاء بزايدة اهلمة اكرب 

والنشاط خلدمة كتب السلف ، وحرض اجللسة اكربيب معر بن 

براهمي بن محمد الهدار  سامل بن سامل بن معر وبعدها حرض الس يد ا 

، وآأنشد بعض من املرافقني للس يد الهدار بقصيدة اكربيب عيل 

يب بذكر السلف ، خفمي حبيش اليت مطلعها : الزلت مرسور ايقل

نهتاء اجللسة رتب  عىل اكرضور السك نة والوقار واخلشوع ، وبعد ا 

لنا الفاحتة واس تودعناه عىل آأمل ا ن هللا الحيرمنا منه وال من 

 اال جامتع به . 
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بعدها توهجنا ا ىل مسجد اكربيب عبدهللا بن علوق بن 

ن حسن وصلينا املغرب ، وبعد الصالة زران اكربيب عبدهللا ب

علوق يف قبته اجملاورة للمسجد ، وبعد الصالة زران حف ده الس يد 

محمد بن عبدالرمحن بن عبدهللا بن علوق يف مزنهل ، ودار اكرديث 

حول ديوان اكربيب عيل بن حسن ونساخته وترتيبه عىل حروف 

، املعجم وشكر عىل اجلهد اذلق مت معهل من جانبنا حول ادليوان 

يرمه هجودان املتواضعة يف خدمة كتب جزامه هللا خري عىل تقد

اكربيب عيل ، ربنا الحيرمنا بركهتا . بعدها توهجنا ا ىل مزنل الس يد 

الأديب غازق بن محمد بن صاحل وحرض اجللسة الس يدين الكرميني 

عبدالرمحن وحسني آأبناء اكربيب آأمحد بن عبدهللا بن عق ل ، 

ول العشاء والس يد اكربيب آأمحد بن آأبوبكر بن هود ، وبعد تنا

والسمر توهجنا من حريضة قاصدين الهجرين وذكل يف حدود 

الساعة التاسعة والنصف ليال ، واس تغرق الوقت ابلس يارة من 

عدم لحريضه ا ىل الهجرين قرابة الساعة وذكل لوعورة الطريق 

 تعبيدها . 

بعد تناول اال فطار يف مزنل الأخ  12/5يوم امخليس 

اكربيب ش يخ بن معر انتقلنا ا ىل مزنل املرحوم الأخ محمد بن معر 

لزايرة املاكن والساكن ومعلنا مودلا للنيب صىل هللا عليه وسمل ، 

وحرض املودل الس يد اكربيب عبدهللا بن حسن الاكف ، وبعد 
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شايه وامخلري والرب والمتر الفراغ من املودل آأحرضوا القهوة وال 

واكرلوايت ، ووهبنا ثواب قراءتنا ا ىل روح املرحوم الأخ اكربيب 

محمد بن معر . وبعد آأداء صالة الظهر انتقلنا ا ىل بيت اكربيب 

والس يد اللبيب عبدهللا بن علوق بن هامش ح ث  تن غداان ذكل 

اليوم عنده ، ومعل مودلا للنيب صىل هللا عليه وسمل ، وحرض 

املودل والغدا س يدق اكربيب علوق بن محمد الاكف وابنه الأخ محمد 

بن علوق وآأنشدت القصائد واملواخذ عند اكربيب املذكور ، 

و تنت جلساتنا لكها مواخذ ونشائد ورواايت من منثور ومنظوم 

السلف : الزلت مرسور ايقليب بذكر السلف . وبعد تناول الغدا 

دالرمحن بن آأمحد الاكف ) انتقلنا قاصدين مسجد اكربيب عب

آثر اكربيب عبدالرمحن ومسجده  لكون مسجد املسمر ( للتربك مبآ

اكربيب من مشاخي س يدق الوادل ، املسجد املذكور متت جتديد 

عامرته بواسطة اكربيب املرحوم عبدالرمحن بن آأمحد بن محمد 

الاكف ) املسمر ( فشاهدان العامرة والتوسعة العجيبة اليت متت 

امجليل اذلق يليق ابملاكن ، جفزاه هللا آأفضل اجلزاء . والفرش 

والقامئ ابال رشاف عىل املسجد املذكور الس يد عبدهللا بن علوق 

بن هامش خلفا لوادله اكربيب علوق بن هامش رمحه هللا . وبعد آأن 

صلينا حتية املسجد وآأربع ركعات قبلية العرص ودعوان هللا آأن يعيد 

كن اجتهنا ا ىل دار اكربيب عيل بن حسن علينا من آأرسار هذه الأما
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ا ىل هللا  ح ث حتصلنا عىل خرب بآأن الس يد اكربيب وادلاعي

براهمي بن محمد الهدار حرص ا ىل ادلار املذكورة ومعه جامعة  ا 

رشاد الناس ،  مرافقني هل من طلبة العمل للق ام ابدلعوة ا ىل هللا وا 

م س يدق وحرض اجللسة مجموعة من آأهايل الهجرين ويف مقدمهت

اكربيب علوق بن محمد الاكف ، وتلكم اكربيب وآأوعظ الناس . 

بعد ذكل آأنشد آأحد مرافق ه من الش باب آ ل حبيش آأهل اكروطه 

بقصيدة للحبيب عيل حبيش مطلعها : الزلت مرسور ايقليب بذكر 

السلف بصوت جشي مؤثر ، بعدها رشعنا يف ماخذ لصاحب 

عه : حبذا يوم اللقا من اكررضة واملقام اكربيب عيل بن حسن مطل

والأخ اكربيب ش يخ بن معر ، يوم ، ابلطريان العطاس ية الفقري 

بعدها طلبنا من املنشد قصيدة اثنية كرسن صوته وآأدائه امجليل 

فآأنشد بقصيدة للحبيب محمد بن عيدروس اكربيش اليت مطلعها : 

قرش من املوز والقط من الزين وحد ، ايليل حتب اكرال . فآأطربوا 

ارضين وتواجدوا ، بعدها رشعنا يف ماخذ للحبيب مصطف  بن اكر

آأمحد احملضار واذلق مطلعه : املدد ايش يخ آأاببكر ، ح ث آأن 

اكربيب الهدار من آأحفاد الش يخ آأبوبكر ، وايش يخ بوبكر ، 

فانترش بيهنم الطرب والوجد ، وما آأن انهتينا من املواخذ والنشائد 

 رب ورتبوا الفاحتة . واملواعظ حىت حان موعد آأذان املغ
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بعدها توهجنا ا ىل مسجد ابكزبور لأداء صالة املغرب ، 

وبعد الصالة بدآأوا يف قراءة املودل كام يه عاد ام لك ليةل مجعة ، 

واذلق عادة يقوم به الس يد اكربيب البار بآأههل واملايش عىل 

سري ام عبدهللا بن ش يخ ، ولكن تواضعا وتقديرا منه آأشار عيل 

عرت ابلسعادة والغبطة حبضورق قراءة املودل يف ابلبدء فش

املسجد اذلق معروه آأهلنا ، فقرآأت املودل واملواخذ واس تحرضت 

براهمي الهدار  آأرواهحم ، وبعد املقام آأوعظ الناس اكربيب ادلاعية ا 

وصا وخصوحهثم عىل املواظبة عىل الصلوات ومالزمة امجلاعة 

. وحرض آأيضا ادلاعية صالة الصبح ، جفزاه هللا خري وتقبل منه 

الش يخ عبدالعزيز ابحفظ هللا ، ولك هؤالء ادلعاة ش باب آأعامرمه 

دون الثالثني ، الحظنا حصوة واقبال من الش باب خاصة اذلين 

درسوا عند اكربيب العالمة وادلاعي ا ىل هللا معر بن محمد بن سامل 

بن حف ظ يتنقلون يف بدلان حرضموت مدهنا وقراها لنرش ادلعوة 

هللا ، نفع اهل هبم وتقبل مهنم . وبعد متام املودل انتقلنا ا ىل مزنل  ا ىل

الس يد عبدهللا بن علوق بن هامش ومكلنا ليلتنا عنده من عشاء 

يناس .   ومسر وفرح وطرب وآأنس وا 

مكثنا يف البيت مع الأخ اكربيب ش يخ  13/5يوم امجلعة 

تنا مع وآأوالده وآأحفاده ا ىل حني وقت صالة امجلعة ، و تنت جلسا

الأخ اكربيب لكها يف سري وذكر آأهلنا وعادا ام يف آأفعاهلم وآأقواهلم 
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واكرديث عهنم الميل واليرتوق منه العطشان خاصة عند مايروهيا 

عهنم س يدق وحبييب الأخ ش يخ لعذوبهتا وطراو اا ، لأن س يدق 

ليه ، نسآأل هللا آأن  اكربيب عارصمه وجالسهم ونظرمه ونظروا ا 

وما آأحسن ماقاهل اال مام اكرداد نفعناهللا به آأمني  ينفعنا به وهبم ،

 شعرا : 

 وماحالها من بعدان ايمسامـــرق  كل اخلري حدثين بظبية عامـر
ن كنت يوما مذاكرق   دهاــوروح فؤادا ذاب من حر بع  بتذ ترها ا 

ن آأحاديث الأحبة م  رــلقليب من ادلاء العضال اخملام  رمهـــــفا 
 رقــوخالط آأجزايئ وسار بسائ  وآأوطن همجيتهوى حل يف قليب 

ذا فاتين قرب الأحبة واللقاء  ففي ذكرمه آأنس لوحشة خاطرق  ا 

 رقـــفطل به حييي موات رسائ  فا ن مل يصهبا وابل صيب الندا

 رـــوآأخلصه عن تذ تر غري معاي  مسمعي ةوش نف بتذ تر الأحب
 رسائرق يطيب به قليب وتصفو  فذكرمه رويح ورويح وراحيت 

آخر ماقال اال مام اكرداد وآأجاد .   ا ىل آ

آأثناء جلوس نا مع الأخ ش يخ آأحرض ابنه البار كرتون  ويف

حيتوق عىل مجموعة من الكتب القدمية واليت تآأثرت من جرا قدهما 

، من مضهنا الكتب اليت ابمس الفقري واليت كتبهتا آأايم دراس يت  

ئد علمية كنا آأايم برتمي  ؛ مهنا مجموع يش متل عىل مسائل وفوا

الطلب ابلرابط ندون لك مانسمع من مشاخينا ، وكذكل مجموع 
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حيتوق عىل مودل ادليبع وبعض من القصائد واملواخذ ولكها خبطي 

 تعلق شديد ابلكتابة . يل آأايم دراس يت ح ث  تن 

ه 1377-1374الوقت اذلق كنت ف ه برتمي  تن عايم 

متوا خبرويج ا ىل ترمي ، جفزاء هللا ا خواين محمد وش يخ اذلين اه 

وجزاء هللا الودل البار عبدهللا بن ش يخ اذلق اهمت ابال حتفاظ هبذه 

قهيا من آأفواه اذلكرايت امجليةل واليت حتتوق عىل فوائد ش ىت مت تل

ذكل مجموعة الكتب اليت  تنت ابلكرتون املذكور املشاخي مبارشة . ك

فآأخذان مهنا  ريسوعة من كتب الوادل عبارة عن كراحتتوق عىل مجم

ماميكن آأخذه ال عادة نساخته ، الن البعض مهنا قد تآأثر ابلأرضة 

والبعض تلف ، ولكن الحظنا آأن الكتب اليت تآأثرت والفوائد اليت 

هبا منقوةل يف جمام ع آأخرى من كتب الوادل رمحه هللا ، والكتب 

ال عادة نسخها وطباعهتا يس بق لنا اال طالع علهيا آأخذ اا مل  اليت

ن شاء هللا هبا ها لتعم الفائدة وحيصل النفع وتوزيع   . ا 

رمحه هللا اليت حتصلت علهيا قد  وامحلد هلل كتب الوادل

مقت بنساخهتا وتوزيعها والبعض مهنا مقت بطباعته وتوزيعه ، 

فامحلدهلل عىل هذه النعمة اليت من هللا هبا عيل ، وهذه املكرمة 

خواين بنساخة و  ايها ا  طباعة كتب س يدق والثقة اليت آأولوين ا 

الوادل رمحه هللا . وهكذا دآأبنا يوم ا مع الأخ اكربيب ش يخ وابنه 

آثر آأهلنا واكرديث عهنم يش  عبدهللا يف املطالعة والتنق ب عن مآ
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من الراس ويش من الكراس ، ح ث آأن الأخ ش يخ متع هللا 

حبياته دليه الكثري وحديثه مشوق ، واكرديث عن آأهلنا مجيل ، 

 شعرا : 

 جشوان فزدين من حديثك ايسعد  وحدثتين ايسعد عهنم فزدتين

وعندما حان وقت الصالة توهجنا ا ىل مسجد اجلامع مع 

الودل البار عبدهللا بن ش يخ ح ث آأن وادله س يدق الأخ ش يخ 

براهمي بن محمد  قد س بقنا ، وبعد آأداء الصالة قام الس يد اكربيب ا 

الهدار وآأوعظ الناس فامي ينفعهم دليهنم ودنيامه ، وبعدها انتقلنا ا ىل 

ة املعتادة بعد صالة امجلعة واليت ضاح ة املسجد ح ث تقام اكررض 

 تنت تقام يف الزاوية حسب ماشاهدانها وحرضانها آأايم الصغر ، 

آة الصور فامي  لهيا اكربيب حسني بن آأمحد يف منظومته مرآ وآأشار ا 

لبالد آأم الهجر من عادات وسري ، عندما ذكر آأعامهلم وترتيبا ام 

 يوم امجلعة ، فقال ريض هللا عنه : 

 آأعامهلم فهيا هنا موصـــــــــوفه  مجلعة املوصــــوفة آأيضا ويوم ا

 من آأجل آأن يبادروا للجمــعة  فتلقهم يبكروا للخدمـــــــــــة

 الزاوية كررضة هبا تكـــــــــون  وبعد فعلها حفاال يدخلـــــــون

 وجيلسوا حىت صــــالة العرص   تآأيت عىل آأدعية وذكــــــــــــر

يف قراءة يس وبعدها آأربعني من ايحافظ وحاال رشعوا 

شاركت ف ه للحبيب عيل  ذايحف ظ اي تيف ايحميط ، ونش يدة ومآأخ
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بن حسن مطلعه : هللا معنا واليقرص من هللا معه . بعدها قراءة 

ال آأننا الحظنا آأن عدد اكرضور قليل غري  املرضية ورتبوا الفاحتة . ا 

زاء القامئني ماكنا نعهده سابقا ؛ والوقت خمترص جدا ، جف

واملواظبني عىل هذه اكررضة ، نسآأل هللا آأن ميتع هبم ويبقهيم ذخرا 

 ، شعرا : 

 ابملدارس والعـــــلوم  معر هللا املنــازل             

 من هبم حتيا الرسوم   وبآأرابب الفضائل            

نهتاء من اكررضة عدان ا ىل مزنل الأخ اكربيب  وبعد اال 

براهمي الهدار واجملموعة املرافقني هل وعددمه ش يخ بن معر  والس يد ا 

اليقل عن عرشة آأشخاص ، و تن غدامه ذكل اليوم عند الأخ 

ش يخ بن معر ، وحرض الغدا مجموعة من آأهل الهجرين ويف 

نهتاء من  مقدمهتم س يدق اكربيب علوق بن محمد الاكف . وبعد اال 

واملواعظ ا ىل  الغدا بدآأت اجللسة ابملواخذ والنشائد والنصاحئ

وقت صالة العرص ، عندها انرصفوا امجليع ح ث  تن الس يد 

براهمي الهدار يرغب يف زايرة الرتبة لعدم متكنه من الزايرة يف  ا 

الصباح ، وبعد آأن انهتي  من الزايرة عقد جملس للنساء وحرضوا 

مجموعة من النساء يف حوش كبري اتبع ل ل ابقبص يف املوسطة ، 

حهم وعرفهم ىل وقت صالة املغرب ؛ وعظهم ونص واس متر اجمللس ا  

 دنيامه ، جفزاه هللا خري . مبا يصلحهم يف ديهنم و 
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حنن يف العرص ذهبنا لزايرة الس يد عبدهللا بن حسن 

الاكف  و تنت اجللسة حمضورة قرآأ فهيا ماكتبات للحبيب مصطف  

بن آأمحد احملضار ونشائد ا ىل آأن حان قرب وقت آأذان املغرب 

انرصفنا من عند املذكور وخرجنا من عنده ، الأخ ش يخ متع هللا 

حبياته توجه ا ىل مسجد ابكزبور ، والفقري مبا آأنه بقي من وقت 

يف جور الش يخ دق قة آأخذت جوةل خف فة  15املغرب يف حدود 

ىل عقبة جور الش يخ ملشاهد اا  واجتهت ا ىل رسحة ابطويل وا 

عادة اذلكرايت القدمية ، فالحظت آأ  ن العقبة ما فهيا صيانه ، وا 

وهنا تذكرت حاكية عن عامرة العقبة املذكورة آأرسلها يل حبييب 

وس يدق وعضدق ونصريق الأخ ش يخ بن معر يروهيا عن س يدق 

الوادل رمحه هللا يقول فهيا :  تن س يدق اجلد آأمحد حبريضه عند 

اكربيب آأمحد بن حسن العطاس وعنده اكربيب عيل بن محمد 

ما معناه :  مق فهيا  رمه يف عامرة العقبة ، فقالوا هلاكربيش واستشا

وبعد صالة امجلعة آأرسل مرسول وهللا معك ، فرجع ا ىل الهجرين 

قامئ الهجرين يس تآأذن اجلد بقصد الزايرة ، فآأذن هل س يدق اجلد 

آأمحد ، جفاءه القامئ عرص ذكل اليوم وجاب قرف عسل قهوة ، 

القامئ وفنجان عند اجلد وبعد ماحصلت القهوة طرحوا فنجان حتت 

ن بغيته  آأمحد ، اجلد آأمحد مارشب الفنجان ، فقال هل القامئ : ا 

الالترشبه ، قال ال  ء اجللسة مابغيته والرشب القهوة ، ويف آأثناوا 
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طلب اجلد آأمحد من القامئ رخصة يف عامرة العقبة ، قال هل القامئ : 

س حبيب آأمحد لوطلبت رآأس ودلق مس تعد ، و تنوا يف اجملل

الأخدام آ ل ابزقامه ، فآأمر علهيم القامئ آأن حيرضوا سدة كبرية من 

اكروش وقال هلم ركبوها ، والجاء الليل ا ال ويه مركبة  وبعد 

ثالث  طلب اجلد آأمحد مساعدة من آأهل الهجرين فقسموا البالد ا 

، لك يوم ثلث من آأهل الهجرين يرسحون بفرح ومرازح ملا 

يات اليت يشلوهنا لبعض احملبني حيرضون اكرىص ، ومن مجةل الأب 

 يقول فهيا : 

 صالحش قد وقع والسبب ودل آ ل طالب   آأال ايعقبة الش يخ لك فيش راغب

واكراكية الثانية : آأن س يدق الوادل محمد بن آأمحد رمحه  

ضافة ا ىل اهامتماته  هللا  تن كثريا ماهيمت هبذه العقبة ابخلصوص ، ا 

آه يف الليل  رمحه هللا ابلآابر ومايلزهما ، حىت بعد وفاته رمحه هللا رآ

لعقبة الش يخ يقوم بتصليح وتعبيد بعض الصاكرني من اجملاورين 

لعقبة ، فلام آأصبح الصبح وجد اكرفرة فعال حفرة  تنت وسط ا

 معبدة . 

) فائدة ( ومما وجدته خبط س يدق وحبييب الأخ ش يخ 

بن معر متع هللا حبياته يف عاف ة انقال عن س يدق الوادل رمحه هللا 

يف س ياق مناقب املشاخي آ ل عف ف ريض هللا عهنم قال متع هللا 

ة واجلالل ، واكرسن به : وآأما ذكر الش يخ عظمي اكرال ، ذو الهيب
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وامجلال ، الفرد الأوحد : عبدهللا بن آأمحد امللقب بب اع الس يول 

صاحب الكرامات اخلارقة والشهرة التامة ،  تن هل حد معروف 

اميته وهو مشهور الآن املسم  جبور الش يخ ، مفن  حمضمون يف

آأراد الفساد ف ه ظاهر آأوابطن من قريب آأوبعيد الميهل ، وذكل 

غاراته عند آأهل اخلربة والتجربة ، وجدير بآأن يسم  معروف من 

ذكل اجلور حوطة ولها ما للحوط املنسوبة للمشاخي آأهل ادلرك ، 

وحمهل يزار ، وجبدران داره يتربكون الكبار والصغار ، وذكل مما 

ملئت قلوب اخلواص والعوام من احملبة والعق دة والشوق التام 

سايم الفخر . اهـ اللهم انرش لهذا اال مام اهلامم ، عظمي القدر و 

 نفحات الرضوان عليه ، وآأمدان ابلأرسار اليت آأودعهتا دليه . 

وبعد آأخذ جوةل رسيعة يف العقبة والبيوت اجملاورة لها 

آثر ش يخنا الش يخ آأبوبكر ابوج ه بن عف ف  توهجت ملشاهدة مآ

ت املاكن اذلق والعلمة اليت بدآأان دراستنا اال بتدائية فهيا ، فشاهد

رشاف الش يخ آأبوبكر املذكور ، نا ندرس فهيا القاعدة البغدادية اب  ك 

واملاكن اذلق جيلس ف ه ) اكرجيل ( وختيلته بشخصيته وهيئته 

صالح اكربال ويرشف عىل  وعاممته وهيبته ووقاره وهو يقوم اب 

وآأسكنه اجلنة دار  ، الطلبة ويوهجهم ، فرمحه هللا رمحة الأبرار

 القرار .
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املغرب والعشاء يف مسجد ابكزبور اجتهنا وبعد آأداء صالة 

ا ىل مزنل الس يد عبدهللا بن حسن الاكف لتناول العشاء والسمر 

براهمي الهدار ومرافق ه ومجموعة  ، وحرض اجللسة والعشاء الس يد ا 

بقراءة املودل للحبيب الهدار ، وبعد من آأهل الهجرين ، وبدآأوا 

سامعية اترة ابلطريان وتناول العشاء بدآأ السمر ابلنشائد ال املودل 

واترة ابلهاجر واملراويس ، و تنت ليةل عىل ماق ل عهنا : صطفة 

 هلل . 

توهجنا من الهجرين يف الساعة  14/5صباح السبت 

السابعة والنصف مبرافقة س يدق وحبييب الأخ ش يخ بن معر وابنه 

البار عبدهللا بن ش يخ وحف ده جدان آأمحد بن عبدهللا قاصدين 

نا يف الرحةل بس يارته الس يد الكرمي آأمحد بن عبدهللا املالك يرافق 

بن آأمحد بن هادون ، ومرران عىل املشهد ومن مث توهجنا وشاهدان 

طريق املالك ولكها معبدة ابال سفلت ابتداء من عدب حىت وصول 

املالك مرورا بوادق العني ، وشاهدانه لأول مرة واس تحرضان 

  الرشح ويه : الأبيات اليت دامئا يتغنون هبا خاصة يف
 خري من مرص ذق فهيا املراكب يرسني  وادق العني يف الوداين مايش مثيهل

ومن حني توهجنا من الهجرين وحنن يف ذكر السلف ؛ 

اترة حاكية ينرثها الأخ اكربيب ش يخ بن معر واترة زامل واترة 

نشائد ولكها من  م السلف ، حىت وصلنا اجلول اذلق فوق 
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عقبة عبدهللا غريب ح ث آأن هذا املاكن ابرد ومعروف آأن اللحم 

ينا ، وبعد الغداء ف ه ج د وخاصة املظيب ، وجاؤا لنا غداء وتغد

توهجنا ا ىل املالك وعند ما آأقبلنا عىل املالك شاهدان العمران 

والهنضة اكرضارية اليت ف ه فوجدانها تهبر الناظر ح ث مل نكن 

نتوقع آأن العمران فهيا هبذا الشلك ، وبعد الوصول ا ىل قلب 

 يخ ابزرعة لأداء صالة الظهر والعرصالعامصة قصدان مسجد الش  

وآأخذان لنا قسط من الراحة ، وبعد صالة العرص  مجعا وقرصا

حرض وكيلنا واملرشف عىل عامرة بيتنا ابملالك الأخ غازق آأمحد 

ابرصه وذهبنا معه ا ىل الفوه ملشاهدة البيت املذكور فوجدانه 

وامحلد هلل يف موقع ج د والعامرة ف ه حديثة ، وقد كنت مرتدد يف 

شاهدت آأن ولكن بعد  تمكلته ح ث آأنه مت  بناء الهيلك فقط ،

املنطقة والهنضة العمرانية عزمت عىل تمكةل مايلزم للبيت من نوافذ 

س تعامل  وآأبواب وجمارق وكهرابء حىت يكون صاحل وجاهز لال 

 والسكن ، وربنا يعني . 

بعد مشاهدة البيت والتجول ف ه توهجنا ا ىل املالك وجتولنا 

يرس اخلاطر حىت يف شوارعه واملناطق اجملاورة هل وشاهدان لك ما

آأن الأخ اكربيب ش يخ بن معر بعد آأن شاهد العمران واكرركة 

ادلووب يف املنطقة اس تبرش ابخلري ومبس تقبل زاهر للمنطقة . بعد 

آأن آأهنينا جتوالنا قصدان مزنل آأوالد املرحوم عبود ابعبود ح ث آأن 
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املرحوم صديق محمي للأخ ش يخ بن معر ، وما آأن وصلت البيت 

سهال شديد وآأمل يف املعدة ومكثت اليوم بطوهل وآأان حىت شعرت اب  

آأتآأمل من البطن من شدة التقلصات حىت جاء الليل ، عندها طلبنا 

من الأخ املضيف ابن الش يخ عبود ابعبود اذلهاب ا ىل طبيب آأو 

حضار طبيب ا ىل البيت  ذا آأمكن ، جفزاه هللا خري قام اب  ا حضاره ا 

نزةل معوية فآأعطاين بعض ، وبعد الفحص آأخربين بآأنه توجد دلق 

 الأدوية وسكن الأمل حبول هللا . 

ويف الصباح توهجنا من املالك يف الساعة السابعة 

والنصف تقريبا قاصدين دوعن بدل قرن ابحكمي لزايرة اجلد ش يخ 

بن عبدهللا ، و تنت الطريق وعرة للغاية خاصة بعد مفرتق الطرق 

من جول عقبة عبدهللا غريب ، وصادفنا ذكل تزول آأمطار 

 سوايق قرى خف فة وم اه عىل الطريق من جراء الس يول اليت يف

وادق دوعن ، ووصلنا قرن ابحكمي يف الساعة الواحدة ظهرا 

ووجدان الأنوار علهيا ساطعة ، ومفتاح وقصدان قبة اجلد ش يخ 

القبة اجملاورين لها والناظرين علهيا من آ ل ابهديهل ، وآأعطوان 

املفتاح ودخلنا وسلمنا عىل اكربيب وقرآأان يس ورتبنا الفاحتة 

م عىل هللا آأن يكرمنا ، وآأن جيعل زايرتنا مقبوةل ودعينا هللا جباهه

وآأن ينفعنا برسه والحيرمنا بركته . اللهم انرش نفحات الرضوان عليه 
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، وآأمدان ابلأرسار اليت آأودعهتا دليه . وفاة س يدق اجلد ش يخ بن 

 ه 1338عبدهللا يف شهر رجب س نة 

يف الساعة الواحدة والنصف توهجنا من قرن ابحكمي 

 ق دون لزايرة الش يخ سعيد بن عيىس العمودق اذلق قاصدين بدل

يقنا آأفضل من زايرة يف ح ايت . ويف طر  يقول : زايريت بعد وفايت

مرران مبدن وقرى دوعن ولكام مرينا عىل قرية آأومدينة رتب الأخ 

ا ىت وصلنا بدل ق دون يف الرابعة عرص ش يخ بن معر فاحتة لأهلها ح

لش يخ سعيد وصلينا الظهر ، وقصدان املسجد اجملاور لقبة ا

والعرص مجعا وقرصا واجتهنا لزايرة رضحي الش يخ سعيد بن عيىس 

آن ورتبنا الفاحتة وتوسلنا هبم ا ىل هللا بآأن  وقرآأان ما تيرس من القرآ

هللا يصلح آأمور املسلمني ويفرج عىل املكروبني وآأن يغيث البالد 

نهتاء الزايرة توهجنا قاصدين بدل اله جرين فوصلنا مع والعباد . وبعد ا 

 آأذان املغرب ، نسآأل هللا آأن يتقبل الزايرة ويعجل ابلبشارة . 

مكثنا ابلهجرين نتجول يف مرابع وداير  16/5يوم اال ثنني 

الأهل ودخلنا الأماكن اليت  تنوا جيلسون هبا ويتخلون هبا ، 

واحملالت اليت كنا نرتدد علهيا آأايم الصبا من البيوت والأوصار ؛ 

، ويف العرص توهجنا برفقة الأخ ش يخ اكربيب ش يخ  برفقة الأخ

 والصنو الأخ عبد وابنه البار عبدهللا وحف ده آأمحد بن عبدهللا

بدلة م خ لزايرة اكربيب عبدهللا بن محمد بن  الرمحن قاصدين
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ال آأننا مل جنده  وسآألنا عنه فآأخربوان آأنه ذهب  حسن بن هادون ا 

بن آأمحد بن حسني زواج بنت الس يد حسني  ا ىل حريضه كرضور

بن ش يخ ، بعدها انتقلنا ا ىل حوطة اكربيب حسني بن معر لزايرة 

اكربيب البق ة عيل بن سامل بن شعيب ح ث مىض هل فرتة ليست 

بقليةل مقعد يف البيت ولسانه مقبوضة واليتلكم ، وقد حاولوا يف 

 عالجه آأوالده املباركني ولكن الشايف هو هللا . 

 ابع طويل يف الشعر والتارخي ، اكربيب من املعمرين وهل

وقد آأثبتنا هل قصيدة يف آأول الرحةل ترب ت وتيامنا هبا آألقاها ابنه 

املبارك علوق ، وبعد آأن زران املذكور طلبنا منه ادلعاء والفاحتة 

فآأجابنا ا ىل ذكل غري آأنه الينطق ، ومسعناه يمتمت ويدعو ، واللكمة 

، وقوهل : ا ىل حرضة النيب الوح دة اليت نطقها يه ختتمي الفاحتة 

محمد صىل هللا عليه وسمل ، وقرآأان الفاحتة ورشبنا القهوة عنده 

آأحرضها ابنه البار علوق ، وحرض معنا اجللسة الأخ محمد بن 

علوق بن محمد الاكف والش يخ آأمحد بن محمد الصغري بن محمد سلوم 

الصالب ح ث  تن عنده معل يف القو واخملتب ة ، وبعد آأن رتب 

 لفاحتة ورشبنا القهوة اس تودعنا مهنم .ا

و تن اكربيب عيل بن سامل من آأعيان الهجرين وساكهنا ،  

قصد ذ فرتة وبىن هل فهيا بيت ومسجد ويوقد انتقل ا ىل اكروطه من

 ابلزايرة . 
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فرتة الصبح مكثناها يف البيت مع  17/5يوم الثالاثء 

 لودل املباركالأخ ش يخ وآأوالده وآأحفاده ، ويف العرص جتولت مع ا

آأمحد بن عبدهللا بن ش يخ يف الهجرين ابتداء من املوسطة مرورا 

بغرفة املهاجر ، فسمعنا آأصوات النساء ومه يشلون اكررضة ، 

فآأخربين الودل املبارك آأمحد بن عبدهللا بآأنه يف لك يوم ثالاثء تقام 

لهيا من لك الأح اء كرضور الربكة ،  يف الغرفة حرضة للنساء يآأتوا ا 

كون هبا آأيضا درس للنساء آأس بوعيا يقوم بذكل الس يد محمد بن وي

هامش بن عبدالرمحن اجليالين ابقادر يعرفهم بآأمور ديهنم ودنيامه ، 

بعدها اجتهنا ا ىل رسا جور آ ل ابسالمه مرورا ابملزنل اذلق  تنوا 

عائةل املرحوم علوق بن معر وتذكران زايراتنا هلم حىت ف ه مقميني 

تابعة لعقبة ابجحر ؛ فوجدان العمران تعداها بكثري وصلنا السدة ال 

ح ث آأن البن ان يف سفح اجلبل منترش ، والعقبة آأصبحت تطلع 

فهيا الس يارات وتدور من عقبة آ ل ابسالمه حىت املنيظره ، 

ا املنيظره ، ح ث آأن نمفشينا من رسا عىل سفح اجلبل حىت وصل 

لوادق والنخيل الطريق معبدة والس يارات متر فهيا ، وشاهدان ا

نب ا املنيظره وتذكران اجلد آأمحد بواكروطه واملشهد ، ودخلن

عبدهللا عند ما تن حيرض ا ىل املنيظره لأداء شعائر الصالة ، 

رشيق ولك هذه الطرق سفح ال ل واجتهنا ا ىل الهجرين مرورا اب

معبدة ومتر هبا الس يارات ، وشاهدان العمران والبن ان اليت امتد 
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ا ىل منتصف السفح وزايدة ، وشاهدان العقبة اليت يمت مهنا طلوع 

الس يارات من السفح الرشيق ودخلنا النادرة جور آ ل عف ف آ ل 

الصالب وآ ل شعيب ، واجتهنا مبارشة ا ىل دار اكربيب عيل بن 

ور اكررضة اليت تقام فهيا لك يوم ثالاثء ، فوجدان حسن كرض

املاكن مالن ابكرضورمن احملبني للخري ، ووجدان من مجةل اكرضور 

اكربيب محمد بن سامل بن طالب من ساكن رابط ابعشن ، 

واكربيب حمب وعاشق للطريان ، ومكلنا اكررضة معهم حىت حان 

حنن واال خوان وقت آأذان املغرب ، اجته لك ا ىل مسجده واجتهنا 

آن يف  ا ىل مسجد ابكزبور وصلينا املغرب وقرآأت ماتيرس من القرآ

اكرزب ترب ت وتيامنا بذكل ، واس تودعت من املسجد ولسان اكرال 

 يقول : 

 لوال التآأيس بدار اخلدل مت آأىس   ايجنة فارقهتا النفس مكرهة

ح ث آأنين يف اليوم الثاين قاصد السفر والعودة ، سائال 

آثر .  آخر العهد بتكل املآ  املوىل آأن الجيعهل آ

بعد صالة العشاء حرضوا املودعني ويف مقدمهتم الأخ 

عبدالرمحن بن محمد وآأوالده وآأحفاده ، والس يد عبدهللا بن علوق 

 بن هامش وآأوالده ، والس يد عبدهللا بن حسن الاكف ، والس يد

الأخ محمد بن علوق بن محمد الاكف ، والش يخ اكرادق املطرب 

والشادق املعرب آأمحد بن محمد الصغري بن محمد سلوم الصالب بن 
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عف ف ، واكربيب اكرادق محمد بن سامل بن طالب ، وآ ل ابمزامح 

وآ ل عف ف ، و تن ليةل الوداع ليةل حافةل امزتج الهزل فهيا ابجلد ، 

ن ترضب والقصب ، اترة مواخذ واترة والأنس والطرب والطريا

نشائد ، السامعية سامعية والرشح ة رشح ة ، واملواخذ مواخذ ، 

 واكرداة يتسابقون ، ولك آأدال بدلوه . 

ومن مضن القصائد اليت حدى هبا الش يخ بن عف ف 

قصيدة للس يد حسني بن آأيب بكر احملضار قالها يف س يدق 

محد بن عبدهللا الاكف وحبييب الوادل البق ة عبدالرمحن بن آأ 

ثبا اا هنا ال جعايب هبا ومبن ق لت ف ه متع هللا حبياته  وحبيت ا 

 والحرمنا بركته ، ويه هذه : 

 رينــــابقول بال كوت يف الهج  من قال يل يف مرص خذ قرصين

 والرزق يآأيت رطب وال حاف  رينــيل عا طلوعي والندور آأج

 آألطف بنا ايربنا ايواسع الألطاف

 الهاــــــــــــــــيل لفها دبر وخ  اـــــــــــــــمادامت ادلنيا تواله

 افــوحساهبا الزال عىل الأكت  الهاـــــــــــــــــوحلها للغري وح

 آألطف بنا ايربنا ايواسع الألطاف

 ريهــــــوين العشم والعزم والغ  رهـاياهل الوطن حنوا عىل ادلي

 تافــــ تومه الأك ــ والأهل آأعط    الص صارت يف الوطن خريهخ

 آألطف بنا ايربنا ايواسع الألطاف
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 رـــــــا ىل مىت ضقنا من املهج  مرـــــــــــــــآأان آأريد الأرض تتع

 الفـــــحبق طه واهلنا الأس  الدق الرشـــــايرب آأبعد من ب

 آألطف بنا ايربنا ايواسع الألطاف

 واــــــــــــمجيع آأعامهلم مل ومن  واــــــوين آأهل الأرض قد رحل

 المن درى مهنم والمن شاف  واــــــــــــــمعاد بقوا يش والخل

 آألطف بنا ايربنا ايواسع الألطاف

 قي دومـــــالعاد بق  العلب يل  ومــــماحد معل بني املضالع س

ن حد خرج خيرج   ومـــــــــجعهبم الألك ادلمس والن  وبس طوافوا 

 ايربنا ايواسع الألطافآألطف بنا 

 لــــــلكن قليب يف الهوى مام  لــــامع شعادان ابقول وي شو 

 وس يليت يه عبدالرمحن الاكف  لــــوان  تن آأان ابدعي وابتوس

 آألطف بنا ايربنا ايواسع الألطاف

 هـــــــــقلوب آأهل هللا تش تاق  القهـــــــــالس يد املعروف ابخ

 فة الأسالفــــــــواليزل خل   هـــــــواقيف سرية آأههل مانقص 

 آألطف بنا ايربنا ايواسع الألطاف

 هــيعرفه من حب واخترب حال  اهل ــــــصادق يف اقواهل ويف افع

 ادر السقافــــالقطب عبدالق  هــــــــــوذا خرب مشهور قد قال

 آألطف بنا ايربنا ايواسع الألطاف

 الوارث الأرسار آأب عن جد  دــــــحبيب عبدالقادر ابن آأمح
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 عافــــــــنلنا جباهه العطا آأض  دــــــــــيف بغيته السول واملقص

 آألطف بنا ايربنا ايواسع الألطاف

آم  نــــــــويصلح ادلنيا هبم وادلي  نيــــــــــــــــــهللا ينفعنا هبم آ

 دافــالأصوالبحر خترج منه   نيـــــوالنخل يمثر واجلبل والط

 آألطف بنا ايربنا ايواسع الألطاف

 م وحنيدـــــحننا تربينا عىل خل  دــواكروت يكرث والسمك ويزي

ــ واللحم مايش آأال هنار الع   دافــــوآأال حراوه آأوضووا ه  يدــــ

 آألطف بنا ايربنا ايواسع الألطاف

 ودــــــــماكهنم دامئ وهو مقص  ودــــــــوآأهلنا آأهل الكرم واجل

 من غري يش لكفه والا رساف  ودـيف لك واجب يبذلوا املوج

 الطف بنا ايربنا ايواسع الألطاف

 دارــــــــــنعمر بدلان مثلهم وال  ارـــــــــــــــع الآثهيا عىس ابنتب

 افــحبق س يدان ابن عبد من  وارــــــــــــونقتبس من نورمه آأن

 الألطافآألطف بنا ايربنا ايواسع 

 ادهـــــــوآ هل وحصبه سادة الس  ادهــــــــــــعليه صىل هللا وآأحف

 افــــومارجع راجع ا ىل الأحق  الدهـــــــما حن متشوق ا ىل ب

 آألطف بنا ايربنا ايواسع الألطاف

 انهتت القصيدة الوح دة اليت من نوعها فريدة . 
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واس مترت السمرة واجللسة ا ىل ماشاء هللا ، وبعدها 

اس تودعنا من اال خوان وشكرانمه عىل مابذلوه معنا وقدموه لنا من 

الرتح ب واال جالل واال كرام ، وتوهجنا ا ىل هللا آأن يعيد اللقاء 

 مرات ومرات جباه خري الربايت . 

صباح يوم الأربعاء توهجنا من الهجرين قاصدين زايرة 

ينات مبرافقة آأيخ وحبييب وروح آأهلنا برتمي وسيئون وع آأسالفنا و 

وطبييب الأخ ش يخ بن معر وابنه البار عبدهللا بن ش يخ  رسق

وحف ده آأمحد بن عبدهللا والصنو الأخ عبدالرمحن ابن الوادل محمد 

بن آأمحد والأخ محمد بن علوق بن محمد الاكف ووادعنا آأهل 

خواننا وآأوال دان آ ل طالب صغريمه الهجرين وابلأخص آأهل ادلار ا 

وكبريمه ، وخرجنا من الهجرين ودموع الفراق تذرف من الصغار 

 والكبار ولكن هذا حال ادلنيا : 
ذا مسحت بساعة مرسه ابحامتل  بدا مهنا الكدر يف الأثر مثل اجلبال   ا 

لهيا ،  وانرصفنا من الهجرين وللقلوب التفات وحنني ا 

 لجسوم انثناء ولسان اكرال يقول : ول 

آثر  عىس عودة للمس هتام ورجعة ليك لتقبيل الرثى واملآ  ا 

نا ا ىل هللا آأن ومرينا ابملشهد وتكرعنا من ماء عطيه وابهتل 

طيه جالون ماء يعيدان ا ىل الغيوار مرار وتكرار ، وآأخذان من ماء ع 

خواننا وآأهلنا ، واجتهنا قاصدين قبةل  هدية لأهل السعودية ا 



آثر الآابء واجلدود يف الأوطان     قرة الأعيان بزايرة مآ

73 

 

ون بقصد اتكيد اكرجز ابلطائرة القلوب الغناء ترمي ومرينا سيئ

ومرينا عىل اكربيب الوايف صديقنا الس يد آأمحد بن حسن بن 

عبدهللا العيدروس ؛ وما آأن قابلناه حىت ابهتج بوصولنا وفورا 

اتصل عىل وادلته وآأخربها بوصولنا وقال : آأمحد بن معر العطاس 

صاحب الطار وصل من ادلمام ولكف علينا ابجللوس عنده لتناول 

غداء ولكننا اعتذران منه وآأوعدانه آأن يكون العشاء عنده بعد ال

 عودتنا من زايرة ترمي وعينات فوافق عىل ذكل .

وتوهجنا من سيئون قاصدين زايرة س يدان املهاجر  آأمحد  

بن عيىس وسلمنا عليه وقرآأان ما تيرس ورتبنا الفاحتة ودعوان هللا 

صعوبنا ويصلح بآأن هللا جباههم عليه آأن ييرس آأموران ويسهل 

نياتنا ومقاصدان . وزران اكربيب آأمحد بن محمد اكربيش صاحب 

وسآألنا هللا آأن يدمي  حانية وحضور ،الشعب و تنت زايرة لكها رو

نفحات الرضوان علهيم وآأن ميدان ابلأرسار اليت آأودعها دلهيم ، 

وتوهجنا من الشعب ا ىل ترمي وقصدان بشار همبط الأرسار والأنوار 

لساعة الثانية عرش ظهرا ، فتوضآأان ودخلنا الرتبة لزايرة ، و تنت ا

املقدم ، وبعد السالم عليه وقراءة يس شلينا ماخذ س يدان الفق ه 

اكربيب عيل بن حسن اذلق مطلعه : ايآ ل ابعلوق شفاعه يش هلل 

، لك حاجة تنقيض يش هلل ، ايفق ه ايمقدم ، ايمحمد بن عيل ، 

آخرها ، واس تحرضان روحانية آأهل بشار ؛ ومك يف بشار من  ا ىل آ
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رجال ، واس تحرضان وتوسلنا بقصيدة اكربيب عبدهللا بن معر 

 الشاطرق اليت يقول فهيا : 

 ويهـــــــنلنا مطاليب عل  هياـــــــــايليةل النور مك ف

ــ فهيا اتصلنا بآأهل  ــ آأهل العلوم الدلن   يناــــــ  يةــــــ

 يهــــــ محم ترمي به دوب   بشار مك فيش من عارف

 رش يهـــــهلم فتوحات ع  دم وآأوالدهــــــمثل املق

 يهــــ ض ـ حاجاته اللك مق   ايخبت من زارمه يبرش
 هـــــــنظره تقع هل ساموي  اياهيل عىل ابوابمك سائل

 هـــــــــوف مكوا هل عقادي  هـــــهل ظن ف مك وهل ن 

 تشف  هبا آأمراض قلبيه  هيا عىس منمكوا نظره

 هـيسكل مقامات مرض   دارهـتذهب مهومه وآأك

 هــــ تسات ايصاح مخري  ايخري حرضه هبا دارت

 دس يهــيرىق مقامات ق  واـــــمنوا عىل عبدمك من

 يهــــ نفحات نظرات طب   نظره هبا يصلح الظاهر

 يهــ يعط  عطيات وهب   رـــيبغا عطا منمكوا واف

 هـــــكرامات عندييكرم   هــيرىق هبا يف مقام آأهل

 آأرزاق من غـــــري منيه  يرزقه ربــــــــه وآأوالده

 معه بلغ لك آأمنـــــــــيه  ايخري مه ذخر من  تنوا
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آمني . ومن  آمني آ اللهم اجعلهم دامئا معنا وشفعهم ف نا آ

ريبة عند وصولنا  االصدف العجيبة ومن البشارات اليت ليس فهي

منا درويش من آأهل ترمي خشص اليوببلنا عند ابب املقربة قا ه به ا 

هذا من عالمات القبول ح ث قام مبرامس الزايرة  تمةل ، فامحلدهلل 

امليرس واملسخر . وزران السقاف واحملضار والعيدروس وآأهل 

زنبل وآأكدر واكربيب عبدهللا اكرداد ، وعند رضحي اال مام اكرداد 

ا بصاحب آأنشد الودل البار بآأههل قصيدة متوسال ومستشفع

اكررضة واملقام واليت مقدمهتا : آأال ايصاح ايصاح الجتزع وتضجر 

 ا ىل آأن قال فهيا : 
 وح امه بروح الرضا ريب وبرش  عىل بشار جادت حسائب رمحة الرب

 وآأهلوان وآأحباب قليب انزلــــوان  هبا ساداتنا والش يوخ العارفوان
 ذيك املسك آأعطربساحة ترهبا من   ومن مه يف رسائر فؤادق قاطنوان

 منازل خري سادة ، للك الناس قادة ، حمبهتم سعاده
لهيم معتين لك مطلوبــــه تيرس   آأال ايخبت من زارمه ابلصدق واندر  ا 

فاس تبرشان هبذه البشارة العظمية ، ومحدان هللا اذلق هيآأ 

وسهل لنا زاير ام ، نسآأل هللا آأن يقيض حواجئنا ويعجل مبطلوبنا 

 ويكشف كروبنا . 

وبعد الفاحتة والترضع وادلعاء يف حرضة اكربيب انتقلنا 

لزايرة اكربيب عبدهللا بن معر الشاطرق وس يدان اكربيب حسن 
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يل العطاس وتوسلنا هبم بآأن هللا يقيض بن محمد بن حسن بن ع

حواجئنا ويقبل زايرتنا ويعجل مبطالبنا اكرس ية واملعنوية ، وبعد آأن 

انهتت الزايرة وحصول البشارة توهجنا ا ىل مزنل الس يد الكرمي 

الودل املبارك معر بن عبدالرمحن بن محمد العطاس وتناولنا الغداء ، 

نوية فهنيا كل ايمعر بن و تنت  مائدة عطاس ية ترميية حس ية ومع 

سكىن ترمي والتعمل والتعلمي يف ترمي ، ورمح هللا عبدالرمحن ب 

اكربيب حسني بن آأمحد بن حسني العيدروس ح ث يقول يف 

 ترمي وحمةل ترمي شعرا : 
 بدله هبا الأنوار تآأيض يف بكرها والعتمي  يقول بن هامش من النعمة حمهل يف ترمي

 آأرض البواسق والعذائق والسوابق ايفهمي   يآأيض معميبني القبب صب فوق الرتب مصبوب 

 وقال الش يخ الشواف شعرا : 

 فهيا نشو آأهل ادليــــن  آأما ترمي التحســــــــني

 مجمع واليــــــــــات هللا  مثل الزراعة يف الطـني

 والصاكرني العــــــــراف  فهيا املشاخي الأشـــراف

 حلوا هبا حــــــزب هللا  والأطرافيف اوساطها 

 ا ىل آأن قال :

 من مجع مجةل الأجناس  هذه تــــــرمي آأم الناس

 مسكن حمبـــــــني هللا  الابس فهيا البـــــــــاس
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وايترمي واهلها . وبعد آأن آأخذان قسط من الراحة بعد 

الغداء خرجنا من عنده قاصدين عينات لزايرة خفر الوجود الش يخ 

آأبوبكر بن سامل ، عندخروجنا من البيت صادفنا اكربيب معر بن 

محمد بن حف ظ خارجا من مسجد ابعلوق هو وجامعة معه من 

ري من م عاد ، تالمذته ومريديه وسلمنا علهيم و تنت صدفة خ

لهيا وجدان  وبعد آأن رتب الفاحتة توهجنا ا ىل عينات وعند وصولنا ا 

اكربيب معر بن محمد بن حف ظ يف القبة عند الش يخ آأيب بكر بن 

سامل ؛ ح ث آأن هذه زايرته بعد عودته من آأندونيس يا ، فاكنت 

زايرة عظمية وفرصة مثينة ، وبعد آأن سلمنا عىل الش يخ وقرآأان يس 

آيت مبآأخذ توسل طلبت من اكربيب بن ح  والفاحتة ف ظ آأن آ

ابلش يخ فآأجابين ا ىل ذكل ، فبدآأت ف ه وهو للحبيب مصطف  بن 

 آأمحد احملضار مطلعه : 

 املدد ايعايل القـــــدر  املدد ايش يخ آأاببكــــــــر     

 املدد ايملنصب العايل  املدد ايذق سكن عينات    

فعنا برسمه ، وسلمنا عىل وسآألنا هللا آأن ميدان مبددمه وين 

الش يخ من اال خوان اذلق بلغوان السالم عىل الش يخ ، ومن 

مجلهتم س يدق وحبييب الوادل عبدهللا بن عيل بن محمد بن معر بن 

عيل طلب مين آأن آأبلغ سالمه للش يخ آأيب بكر ، وامحلد هلل عىل 
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متام الزايرة وحصول البشارة خاصة بوجود اكربيب معر بن حف ظ 

 ابلقبول ، كيف ال والش يخ آأيب بكر صاحب اكررضة يقول : تآأكدان 

 وحمبنا مازال حتت لـــــــــــــواان  آأوماعلمت بآأننا آأهل الـــــوفا

 انل السعادة عند ما يلقــــــــاان  حنن الكرام مفن آأاتان قاصــدا

 وانظر ترى العشاق حتت حامان  فاهنض بعزم التكون مقـرصا

 فرحني من نظر امجلال عـــــياان   قد آأملوا مس تبرشين بن ل ما

 كشف اكرجاب وشاهدوان عياان  هاموا بعشقهتم ساكرى عندما

 فالقلب مش تغل هبم ولهـــــــاان  فهم املراد اليراد ســـــــــوامه

 تعمل معي حبيا ام ا حســــــــاان  كرر لسمعي ذكرمه وحــديهثم

 وقال اكربيب آأمحد احملضار شعرا :  

 البحــــــــر اخلضم  خفر الوجود ابـن سامل

 من حظـــــــه غمن  حاز الكــــرم واملاكرم

 واصـــــرب واحتمك  كنت حتت اببه مالزم

 ايمــــوىل الكثيب  واقبل بنــيه وتــــآأديب

 بني آأهــل الزمــــان  ايمن بغا العز والشان

ميــــــــانوميتيل   يقــصــــد لك آأوان  قبهل ا 

 يف ذاك املــــــاكن  قبته ذق نورها بــــان
 ايمــــوىل الكثيب  ذق رحيها آأفضل من الطيب

 ايزين الصــــــفات  يقول ايش يخ ع ــنات
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 يوم العـــــمر فات  ا ين قصدتك بنــ ــــات 

 ماعندق ثــــــبات  عىل ارتاكب اخلطيات

 ايمــــوىل الكثيب  للقلب تــاديببغيت 

 ا ىل آأن قال :
 نكف  اال متحـــــان  عىس هبم يصلح الشان

 يف طول الــزمــــان  نرجع ا ىل خري عــدان

 ذق قلبـــــه ظامن  وخيزتق لك ش يطــان

 ايمــــوىل الكثيب  وتس تقمي الــــــرتاكيب

ابلأرسار اليت اللهم ارش نفحات الرضوان علهبم ، وآأمدان 

آأودعهتا دلهيم . وبعد آأن زران القبب اجملازرو للش يخ واس تودعنا 

جئنا اكرس ية واملعنوية امهنم وتوسلنا هبم ا ىل هللا يف قضاء حو 

توهجنا ا ىل ترمي لأخذ آأمتعتنا ومهنا ا ىل سيئون ح ث ترتيب 

العشاء واملبيات عند الأخ الكرمي واكربيب اكرش مي آأمحد بن 

 العيدروس ، فوجدان اكربيب مس تعدا لنا حسن بن عبدهللا

ابحتفال عظمي ، ودخلنا مزنهل فوجدانه قرص عامر ، وما آأن وصلنا 

حىت حرضوا املدعوين  من آأعيان سيئون من السادة واكربائب 

آ ل عيدروس وآ ل اكربيش ويف مقدمهتم منصب السادة آ ل 

اكربيش اكربيب عيل بن عبدالقادر بن محمد بن عيل اكربيش 

سادة آ ل السقاف ، والسادة آ ل حامد ويف مقدمهتم ش يخنا وال 
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اكربيب محمد بن سامل اكرامد ؛ واكربيب اكرامد تربطنا به عالقة 

قوية عندما  تن مقامي يف ادلمام ، ح ث آأن اكربيب شاعر وفق ه 

وحنوق ، وهو آأول من آأسس اجللسة اليت  تنت تعقد بعد صالة 

روس بن حسن امجلعة من لك آأس بوع عند اكربيب عيد

العيدروس آأخو اكربيب  املضيف آأمحد بن حسن العيدروس 

ح ث  تن اكربيب آأمحد املذكور آأيضا مقامي ابدلمام ، و تنت 

جلساتنا وروحاتنا مس مترة . وبداية تآأسيس اجللسة يف ادلمام يف 

ه عندما حرض اكربيب عبدالقادر بن آأمحد السقاف 1396عام 

بيب سامل بن علوق خرد ، ه ومعه اكر لدلمام متع هللا حبيات

واكربيب عبدالقادر ج الين الرسق ومجةل من علامء وآأعيان 

سيئون ، و تن هلم اس تقبال وحفاوة وتكرمي من آأهايل ادلمام 

 كبريمه وصغريمه ساد ام ومشاخيهم .

و تنت ادلمام يف ذكل الوقت تزخر ابلرجال واذلين  تنوا  

 بن عبدربه اجلنيدق صدور اجملالس ؛ ويف مقدمهتم اكربيب صاحل

واكربيب محمد بن عبدهللا  ، واكربيب علوق بن عيىس اكرداد ،

ابهارون ، واكربيب عبدالرمحن بن مصطف  احملضار ، والأخ 

اكربيب آأمحد بن س يدق الوادل محمد بن آأمحد ، والش يخ آأبوبكر 

ابسودان ، والش يخ سعيد بن محمد الفق ه العمودق ، واكربيب 

حمسن بن حسني العطاس من آأهل حصون  عبدهللا بن معر بن
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ابقروان ، ولك اكربيب اذلين ذكرانمه انتقلوا ا ىل جوار رهبم رمحة 

 هللا علهيم آأمجعني ، وغريمه من السادة واملشاخي . 

واس مترت اجللسة عند اكربيب عيدروس بن حسن لك 

آن  يوم بعد صالة امجلعة ، وتش متل عىل قراءة ماتيرس من القرآ

وقراءة يف الفقه وبعدها نش يدة من كتب السلف ، وقراءة يف يش 

تمي ابلفاحتة . واكربيب العيدروس منصب علوق هامشي وخت 

عيدرويس ؛ املاكن وس يع ، والصدر آأوسع ، والشايه البخارق 

السيئوين يدور وادلخون يدور ، ولكها دربكة عيدروس ية ، 

والتسآأل عن جلسات آأهل سيئون وما يتخللها من علوم ونكت 

ين ذكرانمه  تنت ادلمام تزهو  تنوا اكربايب اذلائف . وعندما وطر 

الس واملوادل وخاصة يف شهر ربيع الأول ؛ ح ث تكون املوادل ابجمل

اكربيب  ف ه عىل النحو التايل : آأول مجعة يف ربيع الأول عند

بعدها يكون املودل عند اكربيب  عيدروس بن حسن العيدروس ،

 حبياته ، ليةل اثناعرش عند حسني بن آأمحد ابعق ل متع هللا

اكربيب عبدهللا بن عيل بن هادون ، ليةل ثالثة عرش عند 

اكربيب حسني بن سامل بن آأيب بكر احملضار ، امجلعة الثالثة عند 

الس يد حسني صايف السقاف . ولكها موادل عىل الطريقة السلف ة 

وادل واملشالت الرتميية السيئونية احملضارية العطاس ية ، ويتصدر امل

اكربيب عبدالرمحن بن مصطف  احملضار ابلرتتيب العجيب 
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والصوت الشجي ، ح ث يبدآأ آأوال ابلصالة عىل النيب صىل هللا 

عليه وسمل عىل طريقة رشف الأانم ، بعدها يبدآأ يف مقدمة رشف 

الأانم وماخذ من رشف الأانم اذلق آأوهل : بشهر ربيع قد بدا نوره 

ادليبع . وآأما املواخذ متنوعة والطريان الأعال ، وبعدها ينتقل ا ىل 

حتن ، واكربيب عبد الرمحن بن مصطف  يرضب الطار بتواجد 

ورغبة و تتب هذه السطور يرافقه ، واكرضور والتواجد سارق 

آخر يوم مجعة يف ربيع الأول يكون املودل اخلتايم عند يف امجليع .  آ

جده اكربيب عيىس بن علوق اكرداد وحيرضوه مجموعة من آأهل 

يدعومه صاحب البيت مهنم املشاخي آ ل ابحريم وآ ل ابفضل 

واكربايب آ ل العيدروس وآ ل السقاف ، ربنا الحيرمنا بركة هذه 

اجملالس . بعد آأن انتقلوا ا ىل رمحة هللا املذكورين آأعاله ومهنم من 

ىل البالد اختلفت القواعد والعوائد ، وربنا  سافر ا ىل املدينة وا 

 يايل الصفا عودق . يعيد العوائد ، وايل 

عودة ا ىل ذكر اجللسة عند اكربيب آأمحد العيدروس 

 ر بنا اجمللس آأحرض اكربيب الطريانبسيئون ، وبعد آأن اس تق

وطلب منا ماخذ عطايس لتعود بنا اذلكرى للأايم اليت قضيناها يف 

ادلمام ، فكنت مرتدد يف املاخذ اذلق آأبدآأ به فابتدان منصب آ ل 

حبيش اكربيب عبدالقادر وقال : هاتوا لنا ماخذمك اي آ ل عطاس 

 غيث رمحه ، فهيا مواصيل الأرحام ،اذلق مطلعه : ربنا اسقنا 
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هبم ورضبت الطار مع آأيخ وحبييب ش يخ فلبينا هل وللحارضين طل

بوا امجليع وطربوا وتواجدوا ، وتوالت النشائد السامعية جع بن معر فآأ 

السيئونية اترة ابدلان واترة ابلنش يد ، وشارك الودل املبارك عبدهللا 

بن ش يخ بنش يدة من آأبيات اكربيب آأيب بكر العدين اذلق آأوهل : 

، بصوت جشي وكرن مجيل ، وهكذا من ببسم هللا موالان ابتدينا 

نش يدة ا ىل ماخذ ا ىل شعر ، ويتخلل اجللسة الشايه السيئوين 

وادلخون ا ىل منتصف الليل ، عندها اس تودعوا اكربايب 

وشكرانمه ورتبوا لنا الفاحتة عىل ا ن هللا يعيد اللقاء هبم مرات 

يدروس ، فلام آأصبح الصباح ويف ع ومرات . وبتنا عند اكربيب ال 

ساعة السابعة من يوم امخليس توهجنا قاصدين املطار لقرب ال 

يف املطار اس تعدادا للسفر ، وآأمكلنا ا جراءات موعد حضوران 

قالع  السفر من تسلمي التذاكر والأمتعة ، وجلس نا منتظرين موعد ا 

الطائرة ، ويف الثامنة وصل اكربيب الكرمي والصديق امحلمي علوق 

لوق من حريضه لقصد اال تفاق بنا بن عبدالرمحن بن عبدهللا بن ع

لأهنا  تنت حرسة كبرية لوصولنا ا ىل حرضموت ومل جنمتع به لكونه 

مسافر عدن لتوديع ابنته املسافرة ا ىل السعودية ، وجلس نا مع 

اكربيب واال خوان املودعني جلسة وداع جتاذبنا فهيا اكرديث 

عادة اذلكرايت ، ولكنا آأمل بآأن هللا يعيد اجامتعاتنا يف   خريات . وا 
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وملا وصلت الساعة التاسعة اس تودعنا من اال خوان ويف 

مقدمهتم آأيخ وحبييب وروح رسق وطبييب ش يخ بن معر و تنت 

كرظات الوداع مريرة النس تطيع التعبري عهنا لأهنا كرظات صعبة ، 

 وما آأحىل اللقا وما آأصعب الفراق ، ولكن هذا حال ادلنيا : 
ذا مسحت بساعة مرسه ابحامتل  بدا مهنا الكدر يف الأثر مثل اجلبال   ا 

وطلبنا ادلعاء من امجليع وودعوان مبثل ما اس تقبلوان من 

وركبنا الطائرة يف العارشة واخلاطر متكدر عىل اكرفاوة والتكرمي . 

فراق اكربايب والأرض الطيبة ، ووصلنا مطار جده يف الثانية 

د الرمحن بن عرش والربع فوجدان الأوالد املباركني حسني بن عب

محمد وعبدالقادر بن محمد بن معر يف اس تقبالنا مبطار جده ، 

واخذوا آأمتعتنا وانتقلنا ا ىل املطار ادلاخيل لتسلمي آأمتعتنا ملواصةل 

رحلتنا ا ىل الظهران ومن هناك ا ىل الأحساء . ومبا آأنه يوجد وقت 

يد معنا لفرتة الظهرية توهجنا بصحبة الأوالد املباركني ا ىل مزنل الس  

عبدهللا بن حسن الرمهل وآأحرضان هل هديه رشبة من عطيه ففرح 

هبا كثري ، وبعد الغدا واال سرتاحة توهجنا ا ىل املطار قاصدين بدلان 

الأحساء ، ووصلنا مطار الظهران يف الثامنة مساء ، وقابلنا يف 

املطار الودل املبارك نب ل ووصلنا الأحساء يف العارشة ، وحال 

خواننا ابدلمام واخلرب وجده ومكه والرايض وصولنا اتصلنا ب آأهلنا وا 

وجاوه وآأخربانمه بسالمة الوصول ، فهنوان ابلسالمة وحصول 



آثر الآابء واجلدود يف الأوطان     قرة الأعيان بزايرة مآ

85 

 

آخر العهد  من تكل  الكرامة ، سائلني املوىل الكرمي آأن الجيعهل آ

 الربوع . 

ىل هنا مت كتابة مايرسه هللا لنا من الرحةل املميونة ،  وا 

صاكرات ، وتتزنل الرب تت ، والصالة وامحلد هلل اذلق بنعمته تمت ال

والسالم عىل آأرشف الربايت ، وعىل آ هل وحصبه السادات 

، و تن الفراغ القادات ، وسمل تسلامي كثري وامحلد هلل رب العاملني 

 ه . 26/6/1419من تبي ضها امخليس مساء ليةل امجلعة املوافق 

آأمحد بن كتهبا بقلمه الفقري ا ىل رب الناس : آأمحد بن معر بن 

آمني .  عبدهللا بن طالب العطاس ، عفاهللا عنه آ


